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Комплексна планова проверка във Върховен касационен съд,
Гражданска колегия и Търговска колегия по граждански и търговски
дела се проведе в изпълнение на Заповед № ПП-01-41/09.10.2018 г. на
Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет,
издадена на основание чл.58 от Закона за съдебната власт и приетата
годишна програма за провеждане на планови проверки от Инспектората
към Висшия съдебен съвет на съдилищата, прокуратурите и
следствените отдели към окръжните прокуратури за 2018 г.

Проверката се извърши в периода 15.10.2018 г. – 28.02.2019 г. от
инспектор Теодора Нинова, експерт Диана Иванова, експерт Мария
Илиева Тодорова, експерт Георги Парапунов, експерт Веселина
Георгиева, експерт Соня Кочова, експерт Катя Христова и експерт
Николай Илиев.

Обхватът на проверката включва образуване, движение и
приключване на граждански и търговски дела, образувани в периода
01.01.2016г. – 31.12.2017г. във Върховен касационен съд, Гражданска
колегия и Търговска колегия.

Метод на проверката - непосредствена проверка на гражданските и
търговските дела, анализ на документацията, индивидуални разговори.

Източници на информация при извършване на проверката - на
проверяващия екип бяха предоставени изготвените от съда справки,
съобразно писма изх. № И-01-62/27.06.2018г. и изх. № И-01-62/18 от
19.11.2018г. на ИВСС, допълнителна информация за дейността на съда,
извлечения от електронната деловодна програма, заповеди, вътрешни
правила и др., както и произволно посочени граждански и търговски
дела.

  ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ

Административното ръководство на Върховен касационен съд,
Гражданска колегия и Търговска колегия

Съдия Лозан Йорданов Панов е избран за председател на
Върховния касационен съд, считано от 10.02.2015г., на основание
решение по протокол № 4 на Висшия съдебен съвет от 29.01.2015г. и
Указ № 10 на Президента на Република България (обн., ДВ, бр. 10 от
03.02.2015г.).

Съдия Красимир Красимиров Влахов е избран за заместник -
председател на ВКС и ръководител на Гражданска колегия на ВКС,
считано от 11.04.2012г., на основание решение по протокол № 14 на
ВСС от 05.04.2012г.
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Съдия Светла Дочева Димитрова е избрана за заместник на
административния ръководител – заместник - председател и
ръководител на Гражданска колегия на ВКС, считано от 20.02.2018г., на
основание решение по протокол № 7 на ВСС от 20.02.2018г.

Съдия Дария Никова Проданова е избрана с решение по протокол
№ 1 от 14.01.2016г., допълнено с решение по протокол № 3 от
21.01.2016г. на ВСС и акт № 194/28.01.2016г. на председателя на ВКС,
за заместник на административния ръководител – заместник -
председател и ръководител на Търговска колегия на ВКС, считано от
28.01.2016г.

 През 2016г., както и през 2017г. Гражданската колегия на
Върховния касационен съд  е структурирана в четири отделения, с
председатели на отделенията както следва:

- съдия Добрила Василева – и.ф. председател на Първо
гражданско отделение, встъпила в длъжност, считано от 05.01.2015г. със
Заповед № 3/05.01.2015г. на председателя на ВКС. Със Заповед №
1899/10.11.2016г. е прекратено изпълнението на функциите й като
председател на Първо гражданско отделение, считано от 15.11.2016г.;

- съдия Бранислава Павлова – председател на Първо гражданско
отделение, встъпила в длъжност, считано от 16.11.2016г. със Заповед №
1937/16.11.2016г. на председателя на ВКС;

- съдия Пламен Стоев – и.ф. председател на Второ гражданско
отделение, встъпил в длъжност, считано от 05.01.2015г. със Заповед №
4/05.01.2015г. на председателя на ВКС. Със Заповед № 1939/16.11.2016г.
е прекратено изпълнението на функциите му като председател на Второ
гражданско отделение, считано от 16.11.2016г.;

- съдия Емануела Балевска – председател на Второ гражданско
отделение, встъпила в длъжност, считано от 16.11.2016г. със Заповед №
1938/16.11.2016 г. на председателя на ВКС;

- съдия Таня Митова - председател на Трето гражданско
отделение, встъпила в длъжност, считано от 23.01.1997г. С Акт № 1440
от 05.08.2016г. на председателя на ВКС е прекратено изпълнението на
функциите й като председател на Трето гражданско отделение, считано
от
01.09.2016г.;

- съдия Светла Димитрова – председател на Трето гражданско
отделение, встъпила в длъжност, считано от 03.10.2016г. със Заповед №
1698/ 30.09.2016г. на председателя на ВКС;

- съдия Бойка Стоилова – председател на Четвърто гражданско
отделение, със Заповед № 1619/29.10.2010г. /и.ф. председател/, изм. със
Заповед № 2096/18.12.2013г. на председателя на ВКС.
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Щатна осигуреност

Общият брой на съдиите по щат на Гражданска колегия, Търговска
колегия и Наказателна колегия на ВКС за 2016г. и за 2017г. е 110 щатни
бройки.

Във всяко едно от четирите отделения в Гражданската колегия на
ВКС, съдиите са били разпределени в постоянни тричленни състави.

През 2016г. в Гражданската колегия на ВКС са работили общо 57
съдии, като през годината са извършени следните промени в състава на
колегията:

- съдия Теодора Нинова е освободена от длъжност, считано от
14.03.2016г., поради избирането й за инспектор в Инспектората към
Висшия съдебен съвет;

- съдия Таня Митова е освободена от длъжност, считано от
01.09.2016г., поради придобиване право на пенсия;

- съдия Добрила Василева е освободена от длъжност, считано от
15.11.2016г., поради придобиване право на пенсия;

- съдиите Любка Богданова, Ценка Георгиева и Бонка Дечева
считано от 20.09.2016г. са спрени от разпределение на постъпващите в
Гражданската колегия дела, с оглед избирането им за членове на
Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на
ВСС.

Поради настъпилите промени в състава на Гражданската колегия
на ВКС, към 31.12.2016г. съдиите са 51 бр., разпределени както следва: в
Първо отделение – 9 съдии; във Второ отделение – 9 съдии,
включително зам.- председателят на ВКС и ръководител на колегията; в
Трето отделение – 15 съдии и в Четвърто отделение – 18 съдии.

След избирането на съдиите от Гражданската колегия на ВКС
Любка Богданова, Ценка Георгиева и Бонка Дечева за членове на
Комисията по атестирането и конкурсите при СК на ВСС, са
командировани съдиите Ваня Атанасова и Геновева Николаева от
Софийския апелативен съд, считано от 10.10.2016г., а съдия Александър
Цонев от АС-Велико Търново, считано от 07.11.2016г.

След проведен конкурс за повишаване в длъжност и преместване,
командированите в Гражданската колегия на ВКС съдии  Ерик Василев,
Геновева Николаева, Ваня Атанасова и Александър Цонев, са встъпили в
длъжност, считано от 01.12.2016г.

Със Заповед № 2037/02.12.2016г. на председателя на ВКС е
разпоредено встъпилите съдии в Гражданската колегия на ВКС, до
свикване на Пленум на ВКС, да заседават както следва:

- съдия Ерик Василев в Четвърто гражданско отделение, в състав
със съдиите Марио Първанов и Маргарита Георгиева;
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- съдия Геновева Николаева в Трето гражданско отделение, в
състав със съдиите Емил Томов и Драгомир Драгнев;

- съдия Ваня Атанасова в Трето гражданско отделение, в състав
със съдиите Мария Иванова и Олга Керелска;

- съдия Александър Цонев в Трето гражданско отделение, в състав
със съдиите Симеон Чаначев и Диана Хитова.

С решение от 14.12.2016г. Пленумът на Върховния касационен съд
е определил постоянните членове на съставите на цитираните по-горе
отделения.

В изпълнение на Заповед № 1811/19.10.2016г. на председателя на
ВКС за попълване на постоянните състави, с Разпореждане №
189/20.10.2016г. на зам. - председателя на ВКС и ръководител на
Гражданската колегия е наредено съдия Светлана Калинова да заседава
в Първо гражданско отделение, в състав със съдиите Жанин Силдарева и
Дияна Ценева, а съдия Геника Михайлова да заседава в Първо
гражданско отделение, в състав със съдиите Маргарита Соколова и
Гълъбина Генчева. Предвид персоналните промени в съставите на Трето
гражданско отделение, със същото разпореждане на председателя на
колегията е наредено съдия Жива Декова да заседава в Трето гражданско
отделение, в състав със съдиите Илияна Папазова и Майя Русева, а
съдия Даниела Стоянова да заседава в Трето гражданско отделение в
състав със съдиите Светла Димитрова и Капка Юстиниянова. В резултат
на настъпилите персонални промени, към 31.12.2016г. броят на съдиите
в Гражданската колегия на ВКС е намален с трима, като е закрит
Четвърти състав в Първо гражданско отделение.

Съдебните служители в Гражданската колегия към 31.12.2016г. са
50 бр., от които 13 съдебни помощници, 1 бр. „секретар на колегия“, 32
бр. секретари и деловодители и 4 бр. куриери, които обслужват
колегията.

През 2016г. с Разпореждане № 6/13.01.2016г. на зам.- председателя
на ВКС и ръководител на Гражданската колегия на ВКС е извършено
разпределяне на съдебните помощници за подпомагане на дейността на
съдиите от колегията, изменено с Разпореждане № 37/ 04.04.2016г. и с
Разпореждане № 23/28.02.2017г. на зам.-председателя на ВКС.

През 2017г. в Гражданската колегия на ВКС са работили общо 48
съдии в четири граждански отделения, като през годината са настъпили
следните промени в състава:

- съдия Капка Юстиниянова е освободена от длъжност, считано от
01.09.2017г., поради придобиване право на пенсия;

- съдиите Любка Богданова и Ценка Георгиева са освободени,
считано от 01.11.2017г., поради придобиване право на пенсия. Същите
са участвали в работата на колегията само през месец октомври 2017г.,
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след изтичане на едногодишния им мандат като членове на Комисията
по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на ВСС;

-съдия Олга Керелска е освободена от длъжност поради
избирането й за член на Висшия съдебен съвет, от м. октомври 2017г.;

-съдия Бонка Дечева и съдия Любка Андонова са избрани за
членове на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската
колегия на ВСС и същите са встъпили в длъжност, считано от
03.10.2017г.

През 2017г. са извършени промени в постоянните състави в
отделенията на Гражданската колегия, след проведения Пленум на ВКС
на 25.09.2017г. и издадена Заповед № 2141/ 29.09.2017г. на председателя
на ВКС, считано от 02.10.2017 г. Промените в съставите на колегията са
както следва:

Шести състав на Четвърто отделение, ГК е закрит, като съдия
Марио Първанов и съдия Маргарита Георгиева са преминали в Трето
гражданско отделение на ВКС, а съдия Ерик Василев – в Четвърто
гражданско отделение, в състав със съдиите Веска Райчева и Светла
Бояджиева. След преместването, съдия Марио Първанов е заседавал в
състав със съдиите Илияна Папазова и Майя Русева.

В Трето гражданско отделение в състава на съдия Светла
Димитрова и съдия Даниела Стоянова, на мястото на съдия Капка
Юстиниянова е заседавала съдия Геника Михайлова от Първо
гражданско отделение на ВКС. В състава на Трето гражданско
отделение, на мястото на съдия Олга Керелска е заседавала съдия Жива
Декова, а на мястото на съдия Ваня Атанасова /поради преместването й
в Първо гражданско отделение/, е заседавала съдия Маргарита
Георгиева.

Съдия Ваня Атанасова от Трето гражданско отделение е
преминала в Първо гражданско отделение на ВКС и е заседавала в
състав със съдиите Жанин Силдарева и Дияна Ценева.

Към 31.12.2017г. съдиите са разпределени по отделения, както
следва:

В Първо отделение – 9 съдии; във Второ отделение – 9 съдии,
включително зам. - председателя на ВКС и ръководител на
Гражданската колегия; в Трето отделение – 15 съдии; в Четвърто
отделение – 15 съдии.

Поради продължителното отсъствие по болест на съдия Маргарита
Соколова, със Заповед № 2147/29.09.2017г. на председателя на ВКС, на
нейно място е командирована Емилия Донкова – съдия в Окръжен съд –
София, считано от 02.10.2017г.
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Съдиите Любка Богданова, Ценка Георгиева и Бонка Дечева са
встъпили в длъжност като членове на КАК към СК на ВСС, за период от
една година. След проведен избор за нови членове на комисията, за
следващ период от една година, съдия Бонка Дечева е преизбрана като
член на комисията, а съдия Любка Андонова е избрана за нов член на
КАК. Избраните съдии са встъпили в длъжност на 03.10.2017г., а
съдиите Любка Богданова и Ценка Георгиева след изтичане на мантата
им, са се върнали на работа във ВКС. Съдия Олга Керелска е избрана за
член на ВСС и е встъпила в длъжност, считано от 03.10.2017г.

Съдебните служители в Гражданска колегия към 31.12.2017г. са
47, от които 15 бр. съдебни помощници, 1 бр. секретар на колегия, 27 бр.
секретари и деловодители и 4 бр. куриери, които обслужват колегията.

През 2017г. в Гражданска колегия са работили 15 съдебни
помощници, разпределени за подпомагане дейността на съдиите в
колегията, съобразно Разпореждане № 211/06.11.2017г. на и.ф. зам.-
председател на ВКС и ръководител на Гражданската колегия.

През 2016г. /както и през 2017г./ Търговска колегия на Върховния
касационен съд е структурирана в две отделения, с председатели на
отделенията както следва:

- съдия Дария Проданова – председател на Първо търговско
отделение, встъпила в длъжност, считано от 21.05.2012г. със Заповед №
752/21.05.2012г. на председателя на ВКС. С решение по протокол № 1 от
14.01.2016г., допълнено с решение по протокол № 3 от 21.01.2016г. на
ВСС и акт № 194/28.01.2016г. на председателя на ВКС, съдия Проданова
е избрана за зам.-председател на ВКС и ръководител на Търговска
колегия, считано от 28.01.2016г.;

- съдия Тотка Калчева – председател на Първо търговско
отделение, встъпила в длъжност, считано от 01.02.2016г. със Заповед №
199/29.01.2016г. на председателя на ВКС;

- съдия Ваня Алексиева – председател на Второ търговско
отделение, встъпила в длъжност, считано от 20.05.2015г. със Заповед №
718/20.05.2015г. на председателя на ВКС.

През 2016г. в Търговска колегия са работили общо 22 съдии при
щатна численост 24 бр., като двама съдии са били командировани на
мястото на съдия Таня Райковска / избрана през 2015г. за съдия в
Конституционния съд на Република България/ и на съдия Никола
Хитров /освободен от длъжност, считано от 01.03.2015г., поради
придобиване право на пенсия/.

След пенсионирането на съдия Мария Славчева, считано от
18.01.2016г., е освободена още една щатна бройка за съдия и на мястото
е командирована съдия Людмила Цолова от Софийския апелативен съд.
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След провеждането на конкурс по реда на чл. 189,ал.1 ЗСВ през м.
септември 2016г., в състава на Търговска колегия са избрани двама
съдии – съдия Светла Чорбаджиева и съдия Кристияна Генковска, които
са заели щатните бройки, освободени от съдия Мария Славчева и съдия
Таня Райковска.

На основание §207, ал. 1 от ПЗР на ЗИДЗСВ (ДВ, бр.62/2016г.)
командирования съдия Людмила Цолова е продължила да изпълнява
длъжността съдия във ВКС до заемането й чрез конкурс.

В Търговска колегия на ВКС в периода на проверката са работили
24 съдии, разпределени както следва: в Първо търговско отделение – 12
съдии и във Второ търговско отделение – 12 съдии. Считано 06.10.2017г.
Първо търговско отделение се състои от 10 съдии, а Второ търговско
отделение се състои от 12 съдии.

За 2017г. кадровият състав в Търговска колегия на ВКС е бил от 21
титулярни съдии, един командирован съдия от САС и един съдия от
колегията, командирован в КАК към СК на ВСС, при обща щатна
численост за съдии в Търговска колегия – 24, а в края на 2017г. – 22
съдии. Командированият съдия Людмила Цолова е избрана за съдия в
Търговска колегия на ВКС по реда на чл. 193, ал. 6 ЗСВ, с Решение от
24.10.2017г. на СК на ВСС. Решението е обжалвано пред ВАС и съдия
Цолова не е встъпила на длъжност съдия във ВКС.

След пенсионирането на съдия Росица Ковачева, считано от
01.08.2017г., по предложение на ръководителя на колегията от
14.07.2017г. и с решение на Пленума на ВКС от 25.09.2017г., съдия
Костадинка Недкова е преместена от Първо търговско отделение във
Второ търговско отделение, на мястото на съдия Ковачева.

Съдия Мариана Костова е избрана за член на КАК към СК на ВСС
с решение на Пленума на ВКС от 12.07.2017г. До края на 2017г. на
нейно място не е командирован съдия.

След преместването на съдия Недкова във Второ търговско
отделение и избирането на съдия Костова в КАК на СК на ВСС, третият
съдебен състав в Първо търговско отделение е разформирован и съдия
Радостина Караколева е разпределена като четвърти член в Първи състав
на Първо търговско отделение.

Съдебните служители в Търговска колегия към 31.12.2016г. са 23
бр. по щат, от които 7 бр. съдебни помощници, 1 бр. секретар на
колегия, 13 бр. секретари и деловодители и 2 бр. куриери, които
обслужват колегията.

През 2017г. в Търговската колегия на ВКС са работили 22 бр.
съдебни служители, а в края на годината – 21 бр., от които 7 бр. съдебни
помощници и 15 бр. съдебни служители в Специализираната
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администрация на ВКС – 4 бр. съдебни деловодители, един служител в
адвокатска стая, 2 бр. куриери, 7 бр. съдебни секретари и един секретар
на колегия.

През 2016г. и 2017г. в Търговска колегия са работили 7 съдебни
помощници, разпределени за подпомагане дейността на съдиите в ТК,
съобразно Разпореждане № 1/04.01.2017г. на  зам.- председателя на ВКС
и ръководител на ТК.

Гражданска голегия

Съдии, разглеждащи граждански дела, през периода на
проверката:

Съдия Бранислава Павлова
Съдия Теодора Гроздева
Съдия Владимир Йорданов
Съдия Добрила Василева
Съдия Жанин Силдарева
Съдия Дияна Ценева
Съдия Ваня Атанасова
Съдия Бонка Дечева
Съдия Маргарита Соколова
Съдия Светлана Калинова
Съдия Гълъбина Генчева
Съдия Геника Михайлова
Съдия Емануела Балевска
Съдия Снежанка Николова
Съдия Гергана Никова
Съдия Пламен Стоев
Съдия Златка Русева
Съдия Здравка Първанова
Съдия Камелия Маринова
Съдия Веселка Марева
Съдия Красимир Влахов
Съдия Светла Димитрова
Съдия Таня Митова
Съдия Капка Юстиниянова
Съдия Даниела Стоянова
Съдия Емил Томов
Съдия Драгомир Драгнев
Съдия Любка Богданова
Съдия Геновева Димитрова
Съдия Мария Иванова
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Съдия Жива Декова
Съдия Олга Керелска
Съдия Ценка Георгиева
Съдия Илияна Папазова
Съдия Майя Русева
Съдия Симеон Чаначев
Съдия Александър Цонев
Съдия Диана Хитова
Съдия Бойка Стоилова
Съдия Мими Фурнаджиева
Съдия Велислав Павков
Съдия Стоил Сотиров
Съдия Василка Илиева
Съдия Зоя Атанасова
Съдия Борислав Белазелков
Съдия Борис Илиев
Съдия Димитър Димитров
Съдия Светла Цачева
Съдия Албена Бонева
Съдия Боян Цонев
Съдия Ерик Василев
Съдия Марио Първанов
Съдия Маргарита Георгиева
Съдия Веска Райчева
Съдия Светла Бояджиева
Съдия Любка Андонова

 Търговска колегия

Съдии, разглеждащи търговски дела, през периода на проверката:

Съдия Дария Проданова
Съдия Радостина Караколева
Съдия Емил Марков
Съдия Ирина Петрова
Съдия Тотка Калчева
Съдия Вероника Николова
Съдия Кристияна Генковска
Съдия Елеонора Чаначева
Съдия Росица Божилова
Съдия Людмила Цолова
Съдия Мариана Костова
Съдия Ваня Алексиева
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Съдия Николай Марков
Съдия Светла Чорбаджиева
Съдия Татяна Върбанова
Съдия Боян Балевски
Съдия Петя Хорозова
Съдия Камелия Ефремова
Съдия Бонка Йонкова
Съдия Евгений Стайков
Съдия Емилия Василева
Съдия Костадинка Недкова
Съдия Анна Баева
Съдия Росица Ковачева

Разпределение по материя:

Със Заповед № 1015 от 27 май 2008г. на председателя на ВКС е
наредено постъпващите след 01.01.2009г. дела в Гражданска колегия на
ВКС да се разпределят по реда на чл.  9  от ЗСВ в две групи
гражданскоправни спорове:

1. В Първо и Второ граждански отделения – вещни спорове и
делби, в това число спорове по Закона за собствеността, Закона за
наследството, Закона за държавната собственост, Закона за общинската
собственост, Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи, Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите
от горския фонд, Закона за възстановяване на собствеността върху
одържавени недвижими имоти, параграф 1 от Преходните и
заключителни разпоредби на Закона за кооперациите, Закона за
устройство на територията, Закона за кадастъра и имотния регистър и
други закони;

2. В Трето и Четвърто граждански отделения – облигационни,
трудови и други спорове, в това число спорове по Закона за
задълженията и договорите, Кодекса на труда, Закона за уреждане на
колективните трудови спорове, Закона за държавния служител, Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за
Министерство на вътрешните работи, Закона за адвокатурата, Закона за
нотариусите и нотариалната дейност, Закона за частните съдебни
изпълнители, Закона за отговорността на държавата и общините за
вреди, Закона за защита от дискриминацията, Закона за лицата и
семейството Семеен кодекс, Закона за закрила на детето, Закона за
защита срещу домашното насилие, Закона за жилищностроителните
кооперации, Закон за управление на етажната собственост, Закона за
авторското право и сродните му права, Закона за държавната финансова
инспекция и други закони.
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Постоянно действащи състави в Гражданска колегия

Със Заповед № 2141/29.09.2017г. на председателя на ВКС, на
основание чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗСВ и с оглед решение на Пленума на
ВКС от 25.09.2017г. и предложение на ръководителя на Гражданска
колегия на ВКС за разпределението на съдиите по състави, е наредено
считано от 02.10.2017г.:

Първо гражданско отделение:
Първи съдебен състав – съдия Бранислава Павлова, съдия Теодора

Гроздева и съдия Владимир Йорданов;
Втори съдебен състав – съдия Жанин Силдарева, съдия Дияна

Ценева и съдия Ваня Атанасова;
Трети съдебен състав – съдия Маргарита Соколова, съдия

Светлана Калинова и съдия Гълъбина Генчева.
Второ гражданско отделение:
Първи съдебен състав – съдия Красимир Влахов, съдия Камелия

Маринова и съдия Веселка Марева;
Втори съдебен състав – съдия Емануела Балевска, съдия Снежанка

Николова и съдия Гергана Никова;
Трети съдебен състав – съдия Пламен Стоев, съдия Златка Русева

и съдия Здравка Първанова.
Трето гражданско отделение:
Първи съдебен състав – съдия Светла Димитрова, съдия Геника

Михайлова и съдия Даниела Стоянова;
Втори съдебен състав – съдия Симеон Чаначев, съдия Диана

Хитова и съдия Александър Цонев;
Трети съдебен състав – съдия Мария Иванова, съдия Жива Декова

и съдия Маргарита Георгиева;
Четвърти съдебен състав – съдия Марио Първанов, съдия Илияна

Папазова и съдия Майя Русева;
Пети съдебен състав – съдия Емил Томов, съдия Длагомир

Драгнев и съдия Геновева Николаева.
Четвърто гражданско отделение:
Първи съдебен състав – съдия Бойка Стоилова, съдия Мими

Фурнаджиева и съдия Велислав Павков;
Втори съдебен състав – съдия Стоил Сотиров, съдия Василка

Илиева и съдия Зоя Атанасова;
Трети съдебен състав – съдия Борислав Белазелков, съдия Борис

Илиев и съдия Димитър Димитров;
Четвърти съдебен състав – съдия Светла Цачева, съдия Албена

Бонева и съдия Боян Цонев;
Пети съдебен състав – съдия Веска Райчева, съдия Светла

Бояджиева и съдия Ерик Василев
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Постоянно действащи състави в Търговска колегия

Със Заповед № 1899/24.10.2012г. на председателя на ВКС,
считано от 01.11.2012г. и настъпилите последващи промени по състави,
разпределението на съдиите от Търговската колегия на ВКС по състави
е, както следва:

Първо търговско отделение:
Първи съдебен състав – съдия Таня Райковска, съдия Тотка

Калчева, съдия Кристияна Генковска и съдия Вероника Николова;
Втори съдебен състав – съдия Дария Проданова, съдия Емил

Марков и  съдия Ирина Петрова;
Трети съдебен състав – съдия Костадинка Недкова, съдия

Радостина Караколева и съдия Мариана Костова;
Четвърти съдебен състав – съдия Никола Хитров, съдия Елеонора

Чаначева, съдия Росица Божилова, съдия Иво Димитров /командирован
на мястото на съдия Хитров от 06.02.2015г.; съдия  Людмила Цолова
командирована на мястото на Иво Димитров, считано от 01.02.2016г./ -
разформирован от 01.08.2017г.

Второ търговско отделение:
Първи съдебен състав – съдия Татяна Върбанова, съдия Камелия

Ефремова и съдия Бонка Йонкова – до 03.05.2015г.;
Първи съдебен състав – съдия Татяна Върбанова, съдия Боян

Балевски и съдия Петя Хорозова –  от 04.05.2015г.;
Втори съдебен състав – съдия Росица Ковачева, съдия Лидия

Иванова и съдия Емилия Василева; съдия Анна Баева е командирована в
състава на мястото на Лидия Иванова, считано от 04.05.2015г.;

Трети съдебен състав – съдия Ваня Алексиева, съдия Мария
Славчева и съдия Боян Балевски – до 03.05.2015г.;

Трети съдебен състав – съдия Ваня Алексиева, съдия Мария
Славчева и съдия Николай Марков  /командирован/ - от 04.05.2015г.;

Трети съдебен състав – съдия Ваня Алексиева, съдия Николай
Марков  и съдия Светла Чорбаджиева /командирована/- от 28.01.2016г.;

Четвърти съдебен състав – съдия Камелия Ефремова, съдия Бонка
Йонкова и съдия Евгений Стайков - от 04.05.2015г.;

Със Заповед № 2142/29.09.2017г. на председателя на ВКС, на
основание чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗСВ и с оглед на решение на Пленума на
ВКС от 25.09.2017г., считано от 06.10.2017г. разпределението на
съдиите от Търговската колегия във ВКС по състави е, както следва:

Първо търговско отделение:
Първи съдебен състав – съдия Дария Проданова; съдия Радостина

Караколева, съдия Емил Марков, съдия Ирина Петрова;
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Втори съдебен състав – съдия Тотка Калчева, съдия Вероника
Николова, съдия Кристияна Генковска;

Трети съдебен състав – съдия Елеонора Чаначева, съдия Росица
Божилова, командирован съдия Людмила Цолова;

Второ търговско отделение:
Първи съдебен състав – съдия Ваня Алексиева, съдия Николай

Марков, съдия Светла Чорбаджиева;
Втори съдебен състав – съдия Татяна Върбанова, съдия Боян

Балевски, съдия Петя Хорозова;
Трети съдебен състав – съдия Камелия Ефремова, съдия Бонка

Йонкова, съдия Евгений Стайков;
Четвърти съдебен състав – съдия Емилия Василева, съдия

Костадинка Недкова, съдия Анна Баева.

Съдебни помощници в Гражданска колегия

С разпореждане № 6 от 13.01.2016г. на зам.-председателя на ВКС
и ръководител на Гражданска колегия е указано, считано от 04.01.2016г.
дейността по проверка на предпоставките за образуване на
производството пред Гражданска колегия на ВКС и изготвянето на
проекти на разпореждания да се докладват на председателите на
отделения, както следва: от съдебен помощник В. Л. – за Първо
гражданско отделение; от съдебен помощник М. К. – за Второ
гражданско отделение; от съдебен помощник В. Д. в – за Трето
гражданско отделение; от съдебен помощник Ю. М. – за Четвърто
гражданско отделение;

Разпоредено е в случай на отсъствие или друга пречка за
изпълнение на посочените задължения, както и при необходимост от
подпомагане на помощниците, с оглед обема на работата, по преценка
на председателя на съответното отделение, изпълнението на тези
функции да се изпълнява от: съдебен помощник М. М. – за Първо
гражданско отделение; съдебен помощник С. Н. – за Второ гражданско
отделение; съдебен помощник Д. В. – за Трето гражданско отделение;
съдебен помощник Б. С. – за Четвърто гражданско отделение.

Възложено е, считано от 04.01.2016г. съдебните помощници от
Гражданска колегия на ВКС да подпомагат персонално дейността на
съдиите от колегията като изготвят проекти за съдебни актове,
извършват проучване на правната доктрина и съдебната практика и
изпълняват възложените им задачи по разглежданите дела. Направено е
разпределение на помощниците по съдии. Също така, считано от същата
дата е възложено на съдебните помощници да извършват анотиране на
постановените от съдиите през всеки предходен месец съдебни актове
/решения и определения по чл. 274, ал. 3 ГПК/. Разпоредено е за
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актовете на съдиите Илияна Папазова, Велислав Павков и Борис Илиев,
анотирането да се извършва от помощниците на председателите на
съответните отделения.

С разпореждане № 37 от 04.04.2016г. на зам.-председателя на ВКС
и ръководител на Гражданска колегия на ВКС е изменено разпореждане
№ 6 от 13.01.2016г., като съдебен помощник А. Д. е определена да
подпомага дейността на съдиите Светла Цачева, Светлана Калинова,
Жива Декова и Маргарита Георгиева.

Съдебните помощници са задължени да водят опис на
възложените им от съдиите задачи с отбелязване на датите за предаване
и връщане на делата като за всеки месец предоставят на ръководителя на
Гражданска колегия отчет за извършената работа.

Съдебни помощници в  Търговска колегия

С разпореждане № 1 от 04.01.2017г. на зам. - председателя на ВКС
и ръководител на Търговска колегия е извършено разпределение на
съдебните помощници за подпомагане на съдиите в Търговска колегия,
както следва: съдебен помощник А. В. – на съдия Татяна Върбанова,
съдия Петя Хорозова, съдия Боян Балевски; съдебен помощник Е. Д. –
на съдия Дария Проданова, съдия Ирина Петрова, съдия Евгений
Стайков; съдебен помощник К. Т. – на съдия Камелия Ефремова, съдия
Емилия Василева, съдия Бонка Йонкова; съдебен помощник В. Р. – на
съдия Ваня Алексиева, съдия Светла Чорбаджиева, съдия Николай
Марков; съдебен помощник Б. Г. – на съдия Радостина Караколева,
съдия Мариана Костова, съдия Костадинка Недкова; съдебен помощник
М. Г. – на съдия Елеонора Чаначева, съдия Росица Божилова, съдия
Людмила Цолова; съдебен помощник С. И. – на съдия Тотка Калчева,
съдия Вероника Николова, съдия Кристияна Генковска, съдия Анна
Баева.

График на заседателните дни

Съгласно Правилата за насрочване на делата в Гражданска и
Търговска колегия на ВКС, утвърдени със Заповед № 974 от 24.06.2015г.
на председателя на ВКС месечно на всеки съдия се насрочват по 3
закрити заседания и не по-малко от едно открито заседание; в едно
закрито заседание да се насрочват по 4 дела на съдия, а в открито
заседание – по 3 дела на съдия, а ако заседателният график на
съответния съдия за открити заседания не е попълнен, по преценка на
председателя на отделението на свободната близка дата може да се
насрочват дела, изискващи бързо произнасяне.
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Съгласно т. 6 от посочените правила не се насрочват открити и
закрити заседания през следните периоди: първата половина на м. януари,
от втората половина на месец юни до втората половина на месец
септември и втората половина на м. декември. През останалата половина
от посочените месеци се насрочват по две заседания на съдия, от които
поне едно открито съдебно заседание.

Със Заповед № 839 от 18.05.2016г. на председателя на ВКС е
изменена т. 2 от Заповед № 974 от 24.06.2015г., с която са утвърдени
Правилата за насрочване на делата в Гражданска и Търговска колегия на
ВКС, като е наредено за закрито заседание вместо по 4 да се насрочват
по 3 броя дела.

С Разпореждане № 14 от 15.04.2016г. на съдия Дария Проданова –
зам. - председател на ВКС и ръководител на Търговска колегия е указано
на председателя на Второ търговско отделение съдия Ваня Алексиева и
на председателя на Първо търговско отделение съдия Тотка Калчева в
срок до 21.04.2016г. с помощта на секретаря на колегията К. К.  да
изготвят и представят отчети за графиците на делата за закрито и
открито заседание във всяко едно от отделенията, броя на образуваните
във всяко отделение от началото на годината до датата на отчета
търговски дела и частни производства и броят на обявените от началото
на годината до датата на отчета съдебни актове по търговски дела и
частни производства.

Материалните условия, в които работят магистратите не са на
необходимото ниво за Върховна съдебна институция. Известни са
битовите проблеми на всички съдебни органи, които работят в сградата
на Софийската съдебна палата в това число и на съдиите от Върховния
касационен съд. Съдебните състави от Гражданска колегия са
заседавали в шест зали през 2016г. и 2017г., от понеделник до
четвъртък, а съдебните състави от Търговска колегия са заседавали в
една зала  - Първо търговско отделение – понеделник, сутрин и Второ
търговско отделение – вторник и сряда, сутрин.  Съдиите работят по
двама в кабинет.

                                   Дежурства

Според Правилата за насрочване на делата в Гражданска и
Търговска колегия на ВКС, утвърдени със Заповед № 974 от 24.06.2015г.
на председателя на ВКС, през периода на съдебната ваканция, по
преценка на председателя на колегията и възможност да се осигури
заместване на председателите на отделения за времето на отсъствието
им, постъпващите дела се образуват по общия ред, като се докладват на
съдиите след завръщането им на работа.
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С разпореждане № 87 от 07.07.2016г. на зам.-председателя на ВКС
и ръководител на Гражданска колегия е наредено за периода от 15 юли –
16 септември 2016г. делата да се разпределят и образуват по общия ред,
като остават на съхранение в деловодството и да се докладват на
съдиите само по тяхно искане. Разпоредено е през посочения период
делата, изискващи бързо произнасяне /образувани по молби за спиране
на изпълнение или по частни жалби срещу определение за обезпечаване
на иска/ да се разпределят само на съдиите, които не са в отпуск като им
се докладват незабавно.

Наредено е за периода 18 юли – 16 септември 2016г. делата в
Гражданска колегия да се образуват, както следва:

- за периода 18 юли – 27 юли: делата във Второ гражданско
отделение да се образуват от съдия Добрила Василева;

- за периода 28 юли до 12 август: делата в Първо гражданско
отделение и Второ гражданско отделение да се образуват от съдия Таня
Митова;

- за периода 1 август до 12 август: делата в Четвърто гражданско
отделение да се образуват от съдия Мими Фурнаджиева;

- за периода 15 август до 9 септември: делата във Второ
гражданско отделение да се образуват от съдия Добрила Василева;

- за периода от 15 август до 2 септември: делата в Четвърто
гражданско отделение да се образуват от съдия Илияна Папазова;

- за периода от 7 септември до 16 септември: делата в Трето
гражданско отделение да се образуват от съдия Мария Иванова;

- за периода от 7 септември до 9 септември: делата в Четвърто
гражданско отделение да се образуват от съдия Боян Цонев.

С Разпореждане № 91 от 07.07.2017г. на зам.-председателя на ВКС
и ръководител на Гражданска колегия е наредено за периода от 17 юли –
31 август 2016г. делата да се разпределят и образуват по общия ред, като
остават на съхранение в деловодството и да се докладват на съдиите
само по тяхно искане. Разпоредено е през посочения период делата,
изискващи бързо произнасяне /образувани по молби за спиране на
изпълнение или по частни жалби срещу определение за обезпечаване на
иска/ да се разпределят само на съдиите, които не са в отпуск, като им се
докладват незабавно.

Наредено е за периода 17 юли – 21 септември 2017г. делата в
Гражданска колегия да се образуват както следва:

В Първо гражданско отделение:
- от 27 юли до 31 юли - от съдия Гълъбина Генчева;
- от 1 август до 11 август - от съдия Геника Михайлова;
- от 14 август до 18 август - от съдия Борис Илиев;
- от 21 август до 25 август - от съдия Теодора Гроздева;
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- от 11 септември до 21 септември - от съдия Светлана
Калинова.

Във Второ гражданско отделение:
- от 1 август до 10 август - от съдия Мария Иванова;
- от 21 август до 25 август - от съдия Геновева Николаева.
В Трето гражданско отделение:
- от 14 август до 04 септември  - от съдия Илияна Папазова.
В Четвърто гражданско отделение:
- от 27 юли до 21 юли - от съдия Светла Димитрова;
- от 1 август до 15 август - от съдия Мими Фурнаджиева;
- от 16 август до 18 август - от съдия Борис Илиев;
- от 23 август до 4 септември - от съдия Маргарита Георгиева;
- от 5 септември до 11 септември - от съдия Светла

Димитрова.

С оглед ползване на платен годишен отпуск на съдиите през 2016г.
в Търговска колегия, с разпореждане № 25 от 15.07.2016г. и
разпореждане № 26 от 30.08.2016г. на зам.-председателя на ВКС и
ръководител на Търговска колегия е възложено цялостното изпълнение
на функциите на зам.-председател на ВКС и ръководител на ТК,
получаване на ежедневна кореспонденция и доклад, и правото да
разпорежда обработването й от сътветните длъжностни лица, както и
подписването на заповеди и отговори по входящи писма за периода
18.07.2016г.-12.08.2016г., както следва:

18.07.20916г. – 29.07.2016г. – на съдия Ваня Алексиева;
01.08.2016г. – 05.08.2016г. – на съдия Боян Балевски;
08.08.2016г. – 12.08.2016г – на съдия Николай Марков;
07.09.2016г. – 15.09.2016г. – на съдия Тотка Калчева.
За ползването на платените годишни отпуски на съдиите през

2017г. в Търговска колегия, с Разпореждане № 22 от 14.07.2017г. и
Разпореждане № 25 от 07.08.2017г. на зам.-председателя на ВКС и
ръководител на Търговска колегия е възложено цялостното изпълнение
на функциите на зам.-председател на ВКС и ръководител на ТК, както и
получаване на ежедневна кореспонденция и доклад, и правото да
разпорежда обработването й от съответните длъжностни лица, както и
подписването на разпореждания и отговори по входящи писма, както
следва:

17.07.2017г. – 21.07.2017г. – на съдия Тотка Калчева;
14.08.20917г. – 18.08.2017г. – на съдия Николай Марков;
21.08.2017г. – 25.08.2017г. – на съдия Емилия Василева;
28.08.2016г. – 01.09.2017г – на съдия Ваня Алексиева;
04.09.2017г.- 08.09.2017г. – на съдия Тотка Калчева.
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Проверката установи, че през двете проверявани календарни
години са спазени изискванията на ЗСВ за осигуряване организацията на
работата на двете колегии на ВКС за разглеждането на делата през
периода на съдебната ваканция.

Случайно разпределение на делата

Председателят на Върховния касационен съд със Заповед № 2492
от 23.12.2015г. е утвърдил Вътрешни правила за случайното
разпределение на делата във ВКС.

Съобразно утвърдените вътрешни правила на принципа на случаен
подбор се избира съдията-докладчик по всяко новообраувано дело освен
ако няма разпореждане, засягащо конкретното дело или конкретният
докладчик. Съдебният състав се счита за избран по делата, по които член
на този състав е избран за съдия-докладчик на принципа на случайния
подбор, т.е. докладчикът води и съдебния състав - за гражданските и
търговските дела. В процеса на случаен подбор на съдия-докладчик
участват всички магистрати от дадената колегия, когато няма
специализация по предмет на образуване на делото. Когато има такава
специализация, тя се реализира чрез формирането на съответните групи
дела и списък на съдиите, между които те да се разпределят. Възможно е
ограничаване (изключване) на участието на един или повече магистрати
от списъка, измежду които се избира съдия-докладчик в случаите, когато
за това има законови предпоставки. Предвидена е възможност за
назначаването на съдия-докладчик или промяна на вече извършено
разпределение с разпореждане на председателя на ВКС или на
председателя на колегията. Това разпореждане трябва да съдържа
причината, която налага изключение от принципа на случайното
разпределение, дата, името и длъжността на разпореждащия.

Добавянето или отстраняването на магистрати, участващи в
подбора на съдия-докладчик по новообразувани дела се извършва чрез
разпореждане на съответния председател на колегия. Правилата
допускат задаването на различно натоварване на даден магистрат,
изразяващо се в разпределянето на различен брой дела за даден период.
Предвидена е техническа възможност за по-малко натоварване в
проценти от 0 до 100% на определен магистрат, осъществена чрез
заповед на председателя или разпореждане на съответния ръководител
на колегия. Изравняването на натоварването на съдиите във всяка група
е извършвано в рамките на зададен период - една година.

Централизираната система за случайно разпределение на делата
генерира пореден номер на новообразуваните дела, като се води отделна,
единна номерация на делата за всяка колегия. За съответното
разпределение на дело се генерира протокол, който се подписва чрез
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КЕП (квалифициран електронен подпис) от извършващия
разпределението. Един екземпляр от този протокол се прилага по
делото. Техническата реализация на избора на съдия-докладчик се
осъществява чрез текущата версия на Централизираната система за
случайно разпределение на ВСС, представляваща централизирано web
базирано приложение, достъпна само при наличието на Интернет
свързаност на съда и съответния служител. Техническата реализация на
всички хипотези, които не са функционално реализирани в
Централизираната система за случайно разпределение на ВСС –
извънреден избор на член на състава, атестационни комисии, избор на
петчленни и смесени състави и други се извършва с други технически
средства – например самостоятелна версия на ПП "Law Choice" на ВСС.
Управлението на процеса на случаен избор на съдия и на процеса на
образуване на делата се извършва от председателя на съда,
ръководителите на колегии или от председател на отделение чрез
изготвяне на разпореждане за образуване на всяка преписка, постъпила в
съда и отговаряща на законовите условия за образуване или
разпореждане за последващо разпределение (смяна на вече избран
докладчик) или разпореждане за промяна на натовареността и
включване/изключване от разпределение за дадена група дела на съдия.

Във вътрешните правила за случайното разпределение е
предвидено техническите действия в процеса по случайното
разпределение на делата, да се извършват от определени за това
служители от специализираната администрация на съда. Списък на
служителите и правомощията им за колегията са предвидени в
цитираните вътрешни правила, като за Гражданска колегия са
определени –  Б.  Л.,  С.  Г.,  Л.  Т.,  В.  А.и В.  Х.,  за Търговска колегия –  К.
К., Ж. М., В. Г., М. Х., Н. Ч.и Т. Б.. Самоличността на тези служители се
удостоверява в системата чрез КЕП – квалифициран електронен подпис.
На всеки от тях е делегирано правомощие да извършва техническите
дейности в Централизираната система за случайно разпределение и/или
да подписват (с КЕП) протоколите, удостоверяващи валидността и
условията, при които е извършено това разпределение. Всеки служител,
натоварен с подобни функции, е отговорен за съхранението на
устройството, чрез което се полага електронния подпис, както и за
неизползването му от друг служител или злонамерен/неправомерен
достъп на други лица.

Указано е данните, съдържащи се в разпореждането за образуване
и резултатите, получени от Централизираната система за случайно
разпределение да се въвеждат в деловодната система на съда от
извършващия разпределението, ако това не се извършва автоматизирано
от двете системи.
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Служителят, упълномощен да извършва техническите действия по
случайното разпределение за съответната колегия, регистрира тази
преписка в Централната система за случайно разпределение на делата
/ЦССРД/ в секцията „Дела“. След избора на съдия-докладчик, ЦССРД
генерира протокол, съдържащ данни за извършеното разпределение и
резултата. Протоколът се подписва с КЕП от служителя, извършващ
посочените действия, разпечатва се хартиено копие, което се поставя в
папката на делото и се подписва от същия служител.

При последващ избор на съдия-докладчик по дадено дело /пр. -
при отвод на съдия-докладчик/ с разпореждане на зам.-председателя на
съда се  преразпределение делото на друг докладчик.

Натовареност при разпределение на делата

Със Заповед № 620 от 24.04.2013г. на председателя на ВКС, на
основание чл. 114, ал. 1, т. 4 ЗСВ в програмата за разпределение на
делата на случаен принцип е заложена натовареност за касационни дела,
както следва: 50% за заместниците на председателя на ВКС и
ръководители на колегии и 75 % за председателите на отделения, като
съдиите се изключат от разпределение на частни дела. С решение на
Общото събрание на Търговска колегия на ВКС по протокол № 3 от
29.04.2013г., на съдия Радостина Караколева е намалена натовареността
при първаначалното разпределение на делата, поради здравословни
причини. С решение на Общото събрание на ТК, нотареността на съдия
Караколева е определена да е равна на натовареността на председател на
отделение, регламентирана със Заповед № 620/24.04.2013г. на
председателя на ВКС - за касационните дела – 75 %, без разпределение
на частните дела.

Със Заповед № 2051 от 11.12.2013г. на председателя на ВКС, на
основание чл. 114, ал. 1, т. 1 вр. с чл. 9 ЗСВ, е наредено, считано от
01.01.2014г., постъпващите в Гражданска и Търговска колегия на ВКС
молби за отмяна на влезли в сила съдебни решения /чл. 303 и чл. 304
ГПК/ да се разпределят отделно, между всички съдии от съответната
колегия и по нарочен индекс като в програмата за разпределение на
делата на случаен принцип е предвиден механизъм за изравняване на
натовареността на съдиите от двете колегии в рамките на календарната
година.

Със Заповед № 1170 от 15.07.2015г. на председателя на ВКС,
влязла в сила от 01.10.2015г., е наредено постъпващите в Гражданска
колегия частни производства по чл. 274, ал. 2 ГПК и по чл. 274, ал. 3
ГПК да се разпределят отделно, между всички съдии от колегията и по
нарочни индекси за двете групи дела, като в програмата за
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разпределение на делата на случаен принцип е предвиден механизъм за
изравняване на натовареността на съдиите по всяка от тях в рамките на
всеки три месеца. Същевременно, постъпващите в Гражданска колегия
дела по ЗКИР е предвидено да се разпределят между съдиите от Първо и
Второ гражданско отделение отделно, по нарочен индекс, като в
програмата за разпределение на делата на случаен принцип е предвиден
механизъм за изравняване на натовареността на съдиите по тези дела в
рамките на календарната година. Наредено е постъпващите в
Гражданска колегия дела по Закона за адвокатурата, Закона за
нотариусите и нотариалната дейност и Закона за частните съдебни
изпълнители да се разпределят между съдиите от Трето и Четвърто
гражданско отделение по нарочен общ индекс като в програмата за
разпределение на делата на случаен принцип е предвиден механизъм за
изравняване на натовареността на съдиите по тези дела в рамките на
календарната година. Наредено е постъпващите в Гражданска колегия
дела по ЗОПДИППД /отм./ и по ЗОПДНПИ да се разпределят между
съдиите от Трето и Четвърто граждански отделения отделно, по нарочен
общ индекс, като в програмата за разпределение на делата на случаен
принцип е предвиден механизъм за изравняване на натовареността на
съдиите по тези дела в рамките на календарната година.

Със Заповед № 839 от 18.05.2016г. на председателя на ВКС, с
оглед преодоляване на разликата в натоварването на съдиите от
Гражданска колегия и Търговска колегия на ВКС и за осигуряване на
възможност делата да се разглеждат в разумни срокове в съответствие с
чл. 6, т.1 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните
свободи /ЕКЗПЧОС/, въз основа на доклад на ръководителя на
Търговска колегия съдия Дария Проданова е наредено насрочените за
разглеждане по реда на чл. 288 ГПК в графика на Търговската колегия
след 01.09.2016г. търговски дела, 700 броя да бъдат докладвани на
председателите на отделения в Гражданска колегия за насрочването им
за разглеждане в закрити заседания в графиците на съдиите от
съответните отделения. Заповедта е мотивирана с конкретни данни,
съдържащи се в деловодната система на ВКС, според които в края на м.
април 2016г. насрочените дела по чл. 288 ГПК в ТК са 1226 бр.,
разпределени в графиците на 24 съдии, по 4 броя дела за закрито
заседание или средно по 51.08 бр. дела на съдия. В Гражданска колегия е
посочено, че висящите дела във фазата по чл. 288 ГПК са общо 450 бр.,
разпределени в графиците на 53 съдии, по 4 или по-малко броя дела за
закрито заседание или средно по 8.49 броя дела на съдия.

Пленумът на ВКС на 14.12.2016г. е приел Правила за
натовареността на съдиите от ВКС, на основание чл. 111, ал. 2, т. 5 от
ЗСВ, съгласно които:



23

Председателят на ВКС председателства съдебни състави в
определените със закон случаи и може да председателства състави от
всички отделения при спазване на принципа на случайния подбор при
разпределението на делата, без да измества докладчика. При
необходимост, с разпореждане на ръководител на съответната колегия
може да му се възлага председателстване на съдебен състав за конкретно
заседание. Заместник – председателите на ВКС и ръководителите на
колегии участват в разпределението на дела в съответната колегия с 50%
натовареност, като са изключени от разпределение на частни дела.
Председателите на отделения участват в разпределението на дела в
съответната колегия със 75% натовареност, като са изключени от
разпределение на частни дела.

Във всички случаи, при които поради извънредна служебна
заетост, здравословни или други причини е налице необходимост
разпределянето на нови дела по отношение на съдия от ВКС да бъде
временно преустановено или намалено, е предвидено това да се
извършва с мотивирано разпореждане на съответния зам.- председател
на ВКС и ръководител на колегия, а в случай, че такава необходимост е
налице за период, по-дълъг от един месец - с решение на Общото
събрание на съответната колегия.

С оглед равномерното разпределение на делата мужду съдиите от
Гражданска колегия, участващи в разпределението на касационни и
частни дела, с разпореждане № 224 от 17.11.2016г. на зам.-председателя
на ВКС и ръководител на ГК е указано в програмата за разпределение на
делата на случаен принцип да се заложи натовареност за касационни
дела 75% за съдия Бранислава Павлова-председател на Първо
гражданско отделение на ВКС и натовареност за касационни дела 75%
за съдия Емануела Балевска-председател на Второ гражданско
отделение на ВКС, като посочените съдии се изключват от
разпределение за частни дела. Разпоредено е в програмата за
разпределение на делата на случаен принцип да се заложи натовареност
от 100% за касационни дела и частни дела за съдия Пламен Стоев, както
и в програмата за разпределение на делата да се предвиди механизъм,
гарантиращ равномерното разпределение на делата между съдия Пламен
Стоев и останалите участващи в разпределението съдии от Гражданска
колегия.

С разпореждане № 241 от 01.12.2016г. на зам.- председателя на
ВКС и ръководител на ГК е указано в програмата за разпределение на
делата на случаен принцип да се добавят в списъка на участващите
съдии в случайното разпределение на делата съдиите Геновева
Николаева, Ваня Атанасова и Александър Цонев към Трето гражданско
отделение на ВКС, като се заложи натовареност от 100% за касационни
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дела и посочените съдии да се изключат от разпределение на частни
дела. Разпоредено е в програмата за разпределение на делата да се
предвиди механизъм, гарантиращ равномерното разпределение на
касационните дела между съдиите Геновева Николева, Ваня Атанасова,
Александър Цонев и останалите участващи при  разпределението съдии
от Гражданска колегия.

С разпореждане № 8 от 26.01.2017г. на зам.-председателя на ВКС
и ръководител на ГК е наредено, считано от 26.01.2017г., във всички
случаи, в които се променя докладчика по вече образувано дело /вкл.
при отвод/, в АСУД същото да продължава да фигурира като дело по
описа на първоначалното отделение в Гражданска колегия, независимо
дали новият докладчик е съдия в същото или в друго отделение, като
всички действия по обработка на делото се извършват от секретарите и
деловодителите на това отделение. Със същото разпореждане е указано
във всички случаи на смяна на докладчика /включително при отвод/,
служителите от отдел „ИСКСС“ да нанасят необходимите корекции в
Централизираната система за случайно разпределение на делата, с цел
осигуряване на равномерното разпределение на новопостъпващите дела
между съдиите на колегията.

С разпореждане № 22 от 28.02.2017г. на зам.-председателя на ВКС
и ръководител на ГК е разпоредено в програмата за разпределение на
делата на случаен принцип за съдиите Геновева Николева, Ваня
Атанасова и Александър Цонев от Трето гражданско отделение на ВКС
да се заложи натовареност от 100% за частни дела. Разпоредено е в
програмата за разпределение на делата да се предвиди механизъм,
гарантиращ равномерното разпределение на частните дела между
съдиите Геновева Николева, Ваня Атанасова, Александър Цонев и
останалите участващи в разпределението съдии от Гражданска колегия.

С докладна записка от 20.06.2016г. на съдия Тотка Калчева -
председател на Първо търговско отделение на ВКС е направено
предложение за промяна на процента на натоварване на съдиите от
отделението, както следва:

- да се спре разпределението на дела на доклад на съдия Емил
Марков;

- да се намали разпределението на дела на доклад на съдиите
Вероника Николова до 75%, Кристияна Генковска до 75% и на
Радостина Караколева до 50%;

- да се увеличи разпределението на доклад на съдиите Ирина
Петрова с 50%, Мариана Костова с 50% и Людмила Цолова със 100%.

С разпореждане от 20.06.2016г. на съдия Дария Проданова – зам.-
председател на ВКС и  ръководител на Търговска колегия е наредена
промяна на параметрите на компютърното разпределение на дела на
случаен принцип за срок от 1 месец, на съдиите, предложени с докладна



25

записка от съдия Тотка Калчева - председател на Първо търговско
отделение.

С Разпореждане № 24 от 12.07.2016г. на съдия Дария Проданова –
зам.-председател на ВКС и  ръководител на ТК е указано да се въведе
незабавно корекция, компенсираща броя на прехвърлените
(преразпределени) дела на командированите съдии Людмила Цолова и
Светла Чорбаджиева. Разпоредено е за изравняване на натоварването и
графиците за насрочване по чл. 288 ГПК, на съдия Людмила Цолова да
бъдат разпределени 33 бр. търговски дела, а на съдия Светла
Чорбаджиева – 35 бр. търговски дела.

С докладна записка от 16.11.2016г. на съдия Ваня Алексиева –
председател на Второ търговско отделение на ВКС е направено
предложение за увеличаване на процента на новообразуваните
търговски дела на следните съдии: Камелия Ефремова - на 150%, Ваня
Алексиева - на 125%, Татяна Върбанова - на 125%, Светла Чорбаджиева
- на 125%. Със същата докладна записка е направено и предложение за
намаляване на процента на новообразуваните търговски дела на съдия
Росица Ковачева - на 0,50% и съдия Боян Балевски - на 0,50%.

С разпореждания от 17.11.2016г. на съдия Дария Проданова – зам.-
председател на ВКС и  ръководител на Търговска колегия е наредена
промяна на параметрите на компютърното разпределение на дела на
случаен принцип на съдиите, предложени с докладна записка от съдия
Ваня Алексиева - председател на Второ търговско отделение.

С разпореждане № 5 от 21.02.2017г. на съдия Дария Проданова –
зам.-председател на ВКС и  ръководител на Търговска колегия е
разпоредено да се спре компютърното разпределение на търговски и
частни дела с докладчик съдия Росица Ковачева, във връзка с
предстоящото й пенсиониране.

С разпореждане № 8 от 26.04.2017г. на съдия Дария Проданова –
зам.-председател на ВКС и  ръководител на Търговска колегия е указано
да се спре компютърното разпределение на търговски и частни дела с
докладчик съдия Мариана Костова, във връзка с предстоящото й
пенсиониране.

Проверката установи, че посредством издадените от зам.-
председателя на съда разпореждания въз основа на докладните записки
от съответния председател на отделението, ръководството на ВКС се е
стремяло да уеднакви натовареността между магистратите при наличие
на признаци за неравномерност.

Образувани и решени тълкувателни дела
Гражданската колегия

2016г.
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През 2016г. са приети следните тълкувателни решения от Общото
събрание на Гражданската колегия:

Тълкувателно решение № 8/2014г. от 23.02.2016г. по т.д. №
8/2014г. по описа на ОСГК за уеднаквяване на съдебната практика по
Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР).

Тълкувателно решение № 4/2014г. от 14.03.2016г. по т.д. №
4/2014г. по  описа на ОСГК по спорни въпроси, свързани с  предявяване
на установителни и ревандикационни искове и дължима държавна такса.

Тълкувателно решение № 5/2014 г. от 24.06.2016 г. по т.д. №
5/2014 г. по описа на ОСГК е прието по въпроси относно
жилищностроителните кооперации и етажната собственост и искът по
чл. 31, ал. 2 ЗС.

Тълкувателно решение № 2/2015 г. от 06.06.2016г. по т.д. №
2/2015г. по описа на ОСГК по следния въпрос: „Приложими ли са
общите правила на ГПК за присъждане на разноските, направени в
производството по чл. 1, ал. 1, т. 3 от Закона за установяване на трудов и
осигурителен стаж по съдебен ред?

Тълкувателно решение № 3/2014г. от 28.06.2016 г. по т.д. №
3/2014г. по описа на ОСГК по въпроса: Нищожен ли е договорът за
прехвърляне на реално определени части от недвижим имот на
основание чл. 26, ал. 2, предл. 1 ЗЗД – поради липса на предмет, ако към
момента на сключване на сделката съответните обекти не са
съществували фактически и не са обособени като самостоятелни такива
с оглед установените в действащия устройствен закон изисквания?

По образуваното т.д. № 1/2015г. по описа на ОСГК е прието
Тълкувателно решение № 1/2015г. от 14.11.2016г. по въпросите,
свързани с осиновяването.

Образувани и решени тълкувателни дела
Гражданската колегия и Търговската колегия

2016г.

Тълкувателно решение № 5/2014г. от 12.12.2016г. по т.д. №
5/2014г. на ОСГТК е прието по въпросите:  1. Какво следва да е
необходимото съдържание на пълномощното, за да е налице валидно
упълномощаване за разпореждане с имущество на упълномощителя? 2.
Какъв е видът недействителност на договор, сключен от пълномощник
без представителна власт, при липса на потвърждаване от лицето, от
името на което е сключен договорът?  3. Какъв е видът
недействителност на договор, при който представителят на едната
страна се е споразумял с другата страна във вреда на представлявания
по смисъла на чл. 40 ЗЗД?
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Тълкувателно решение № 1/2016г. от 30.01.2017г. по т.д. №
1/2016г. по описа на ОСГТК по въпроса: „Относно правото на
пострадалия да получи обезщетение от делинквента над изплатеното от
застрахователя обезщетение по задължителната застраховка по риска
„Гражданска отговорност“ на автомобилистите въз основа на
постигнато споразумение, в което увреденият е заявил, че е напълно
обезщетен за съответната вреда“.

Тълкувателно решение № 4/2015г. от 03.02.2016г. по т.д. №
4/2015г. е прието през 2016г. по въпроса: „Може ли да бъде
продължаван при условията на чл. 63, ал. 1 ГПК срокът по чл. 390, ал. 3
ГПК за предявяване на бъдещ иск?” поради противоречива практика на
състави на ВКС, създадена по реда на чл. 274, ал. 3, т. 2 ГПК.

Образувани и решени тълкувателни дела
Гражданската колегия и Търговската колегия на ВКС

Първа и Втора колегии на ВАС
2016г.

Тълкувателно постановление № 1/2015г. от 29.09.2016г. по т.д. №
1/2015г. по описа на ВАС - Общото събрание на съдиите от
Гражданската колегия и Търговската колегия на ВКС и Общото
събрание на съдиите от Първа и Втора колегии на ВАС, образувано по
въпроса: Какъв е порокът на съдебен акт, постановен от съд, който не е
компетентен по правилата на подведомствеността, разпределящи делата
между гражданските и административните съдилища?

Поради наличието на противоречива съдебна практика по делата
по чл. 135, ал. 4 АПК, с които се решават спорове за подсъдност между
административни и общи съдилища между състави на Върховния
касационен съд и Върховния административен съд, по предложение на
заместника на председателя на Върховния касационен съд и
ръководител на Гражданската колегия е направено искане от
председателя на ВКС и председателя на ВАС съд за приемане на
съвместно тълкувателно постановление от Общото събрание на съдиите
от Гражданската колегия на ВКС и Първа и Втора колегии на Върховния
административен съд по въпроса: На кой съд са подсъдни делата,
образувани по искове с правна квалификация чл. 71, ал. 1, т. 1 и т. 2 от
Закона за защита от дискриминация, за установяването на нарушението
по този закон, респективно за осъждане на ответника да преустанови
нарушението и да възстанови положението преди нарушението, както и
да се въздържа в бъдеще от по-нататъшни нарушения? С разпореждане
от 11.05.2016г. на председателите на ВАС и ВКС е образувано
Тълкувателно дело № 1/2016г. по описа на ВКС пред Общото събрание
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на съдиите от Гражданската колегия на ВКС и от Първа и Втора колегии
на ВАС.

Образувани тълкувателни дела
Гражданската колегия

 2016г.

Образувани през 2016 г. тълкувателни дела пред Общото събрание
на Гражданската колегия – 4 нови тълкувателни дела. С разпореждане от
01.03.2016 г. на председателя на ВКС е образувано Тълкувателно дело
№ 1/2016 г. на ОСГК на Върховния касационен съд за постановяване на
тълкувателно решение по следните въпроси:  1. При какви ограничения,
с оглед интересите на детето, съдът следва да разреши по реда на чл.
127а СК пътуването му в чужбина без съгласието на единия родител? 2.
Изключва ли разпоредбата на чл. 59, ал. 2 СК възможността
родителските права да бъдат предоставени за упражняване съвместно на
двамата родители?

Предмет на Тълкувателно дело № 2/2016г. по описа на ОСГК,
образувано с разпореждане от 28.04.2016г. на председателя на ВКС, е
въпросът: Включват ли се в кръга на лицата, легитимирани да получат
обезщетение за неимуществени вреди от смъртта на техни близки,
братята и сестрите на починалия, както и неговите низходящи и
възходящи от втора степен?

 В проведеното заседание на 26.05.2016г. е прието Тълкувателно
решение № 5/2014г. на ОСГК, с изключение на частта му по въпрос № 4
„Какво е другарството на съпрузите по предявени от или срещу тях
искове за собственост на вещи или имоти, придобити в режим на
съпружеска имуществена общност?” По този въпрос с Разпореждане от
01.06.2016г. на председателя на  ВКС е образувано Тълкувателно дело
№ 3/2016 г. по описа на ГК на ВКС.

С разпореждане от 16.10.2016г. на председателя на ВКС е
образувано Тълкувателно дело № 4/2016г. на ОСГК по следния въпрос,
поставен по реда на чл. 292 ГПК от състав на Четвърто гражданско
отделение: Съставлява ли абсолютна процесуална пречка за
съществуването и надлежното упражняване правото на иск за отнемане
на незаконно придобито имущество в полза на държавата
прекратяването на наказателното производство за престъпление,
посочено в разпоредбата на чл. 22, ал. 1 ЗОПДНПИ, извън случаите по
чл. 22, ал. 2 ЗОПДНПИ?

Образувани тълкувателни дела
Гражданската колегия и Търговската колегии
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2016г.

Тълкувателно дело № 1/2016г. на ОСГТК е образувано с
разпореждане от 22.01.2016г. на председателя на Върховния касационен
съд по предложение на състав на Четвърто гражданско отделение на
ВКС на основание чл. 292 ГПК по материалноправния въпрос относно
правото на пострадалия за обезщетение от деликвента над изплатеното
обезщетение от застрахователя въз основа на постигнато споразумение,
в което увреденият е приел, че е напълно обезщетен за съответната
вреда.

По предложение от заместник-председателите и ръководители на
Гражданската и Търговската колегии на ВКС с разпореждане от
28.04.2016г. на председателя на ВКС е образувано Тълкувателно дело №
2/2016г. на ОСГТК за приемане на тълкувателно решение от Общото
събрание на Гражданската и Търговската колегии на ВКС по следния
материалноправен въпрос: Включват ли се в кръга на лицата,
легитимирани да получат обезщетение за неимуществени вреди от
смъртта на техни близки, братята и сестрите на починалия, както и
неговите низходящи и възходящи от втора степен? След образуване на
тълкувателното дело е постъпило съвместно предложение от
09.12.2016г. на заместниците на председателя и ръководители на
Наказателната, Гражданската и Търговската колегии тълкувателното
дело да бъде преобразувано в такова по описа на Общото събрание на
трите колегии. Предложението е мотивирано с това, че разпоредбата на
чл. 124, ал. 1, т. 3 ЗСВ (нова, обн. ДВ, бр. 62 от 09.08.2016г.) предвижда
компетентност за приемане на тълкувателни решения от Общото
събрание на Наказателната, Гражданската и Търговската колегии, а
същевременно въпросът, предмет на образуваното пред ОСГТК
тълкувателно дело, ангажира компетентността и на Наказателната
колегия, предвид възможността наказателният съд да разглежда
граждански иск за обезщетяване на вредите от престъплението (чл. 84 –
88 НПК). С Разпореждане от 13.12.2016 г. на председателя на ВКС т.д.
№ 2/2016г. на ОСГТК е преобразувано в Тълкувателно дело № 1/2016г.
на ОСНГТК.

С разпореждане на председателя на ВКС от 30.06.2016 г. е
образувано Тълкувателно дело № 3/2016г.на ОСГТК по следния въпрос,
поставен по реда на чл. 292 ГПК от състав на Първо търговско
отделение, а именно: Предявяването на иска като частичен и
последвалото негово увеличаване по реда на чл. 214, ал. 1 ГПК има ли за
последица спиране и прекъсване на погасителната давност по
отношение на непредявената част от вземането?

С разпореждане от 29.09.2016г. председателят на ВКС е образувал
Тълкувателно дело № 4/2016г. на ОСГТК по следните въпроси,
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поставени по реда на чл. 292 ГПК от състав на Трето гражданско
отделение, а именно: 1. Има ли правомощие председателят на
кооперация или кооперативен съюз по ЗК да сключва сделки на
разпореждане с недвижими имоти и вещни права върху тях без решение
на Общото събрание по чл. 15, ал. 4, т. 10 от ЗК? 2. Отнасят ли се
разрешенията, дадени в т. 1 от ТР № 3/15.11.2013 г. по ТД № 3/2013г. на
ОСГТК на ВКС, за кооперациите и кооперативните съюзи при
извършване на сделки на разпореждане с имоти тяхна собственост без
решение на Общото събрание съгласно чл. 15, ал. 4, т. 10 ЗК?

Образувани и решени тълкувателни дела
Гражданската колегия

2017г.

През 2017г. са приети следните тълкувателни решения от Общото
събрание на Гражданската колегия:

През 2017 г. е прието Тълкувателно решение № 1/2016г. от
03.07.2017г. по Тълкувателно дело № 1/2016г. по описа на ОСГК по
следните въпроси: 1. При какви ограничения, с оглед интересите на
детето, съдът следва да разреши по реда на чл. 127а СК пътуването му в
чужбина без съгласието на единия родител? 2. Изключва ли
разпоредбата на чл. 59, ал. 2 СК възможността родителските права да
бъдат предоставени за упражняване съвместно на двамата родители?

Тълкувателно решение № 2/2016г. от 25.05.2017г. по
Тълкувателно дело № 2/2016г. по описа на ОСГК по следния въпрос: „В
случаите на доставяне на топлинна енергия за битови нужди в сграда –
етажна собственост, прилагат ли се разпоредбите на специалния Закон
за енергетиката или те се дерогират от защитаващата правата на
потребителите разпоредба на чл. 62 от Закона за защита на
потребителите, регламентираща непоисканата доставка на стоки или
услуги, предвид правото за прилагане на разпоредбите, осигуряващи по-
висока степен на защита на потребителите при противоречие между два
закона, установено в § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за
защита на потребителите?“

Тълкувателно решение № 3/2016г. от 29.06.2017г. по
Тълкувателно дело № 3/2016г. по описа на ОСГК за уеднаквяване на
съдебната практика по следните въпроси: 1. Какво е другарството на
съпрузите по предявени от или срещу тях искове за собственост на вещи
или имоти, придобити в режим на съпружеска имуществена общност? 2.
В случай че се възприеме тезата за задължителност на другарството на
съпрузите по делата за собственост на вещи или имоти, придобити в
режим на съпружеска имуществена общност, как следва да процедира
съдът, когато искът за собственост е предявен само срещу единия
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съпруг – да конституира служебно другия съпруг или да даде съответни
указания на ищеца за насочване на иска срещу него по реда на
отстраняване нередовностите на исковата молба?

През същата година е прието Тълкувателно решение № 4/2015г. от
06.11.2017г. по Тълкувателно дело № 4/2015г. по описа на ОСГК по
следните въпроси, по които е констатирана противоречива съдебна
практика: 1. Как се определя цената на иска и дължимата държавна
такса по искове с правна квалификация чл. 109 ЗС? 2. Подлежат ли на
вписване исковите молби по чл. 109 ЗС? 3. Необходимо ли е ищецът по
иск с правна квалификация чл. 109 ЗС във всички случаи да доказва, че
неоснователното действие на ответника му пречи да упражнява своето
право?

Тълкувателно решение № 5/2015г. от 18.05.2017г. по
Тълкувателно дело № 5/2015г. по описа на ОСГК е прието по въпроса:
„При придобиване на правото на собственост върху недвижим имот на
основание публична продан, ако в постановлението за възлагане на
съдебния изпълнител не фигурира построената в имота сграда, върху
същата не е било насочено принудително изпълнение чрез налагане на
възбрана, не е описана и оценена от съдебния изпълнител и спрямо нея
не е проведена публична продан, намира ли приложение правилото на
чл. 92 ЗС, за да се приеме, че по силата на постановлението за възлагане
е придобита собствеността и върху сградата?“

Образувани и решени тълкувателни дела
Гражданската колегия и Търговската колегия

2017г.

Тълкувателно решение № 1/2016г. от 30.01.2017г. по
Тълкувателно дело № 1/2016г. е прието по следния материалноправен
въпрос: „Относно правото на пострадалия да получи обезщетение от
делинквента над изплатеното от застрахователя обезщетение по
задължителната застраховка по риска „Гражданска отговорност“ на
автомобилистите въз основа на постигнато споразумение, в което
увреденият е заявил, че е напълно обезщетен за съответната вреда“.

Тълкувателно решение № 4/2015г. от 03.02.2017г. по
Тълкувателно дело № 4/2015г. е постановено по въпроса: „Може ли да
бъде продължаван при условията на чл. 63, ал. 1 ГПК срокът по чл. 390,
ал. 3 ГПК за предявяване на бъдещ иск?“ поради противоречива
практика на състави на ВКС, създадена по реда на чл. 274, ал. 3, т. 2
ГПК.

През годината е прието Тълкувателно решение № 3/2015г. от
10.07.2017г. по Тълкувателно дело № 3/2015г. по описа на ОСГТК по
следните въпроси, по които е констатирано наличието на противоречива
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съдебна практика: 1. Може ли да се извърши въвод във владение от
съдебен изпълнител срещу трето лице, заварено в имота, което заявява,
че владее имота от преди завеждане на делото, по което е издадено
изпълняваното решение? Може ли това трето лице да иска спиране на
изпълнителното производство на основание чл. 524 във връзка с чл. 523
ГПК или това е защита, предвидена само за трето лице, осъществило
фактическа власт върху имота след завеждане на делото, по което е
издадено изпълняваното решение и което заявява върху имота права,
които изключват правата на взискателя? 2. Подлежи ли на обжалване по
реда на чл. 435, ал. 2 ГПК какъвто и да е акт на съдебния изпълнител, в
който се определя размерът на разноски на длъжника, или на обжалване
по този ред подлежи само постановлението за разноски? 3. Посредством
кой изпълнителен способ се провежда принудителното изпълнение на
определения от съда режим на лични отношения между родител и дете?
4. Допустим ли е искът по чл. 440 ГПК чл. 336 ГПК (отм.) за третото
лице, намиращо се във владение на имота, върху който е насочено
принудително изпълнение, съответно правомощията по чл. 435, ал. 4
ГПК чл. 332, ал. 2 ГПК (отм.) изключват ли правния му интерес от този
иск? 5. Съставлява ли действие по налагане на запор изпращането на
запорно съобщение до банка в хипотезата, при която съдебният
изпълнител е получил на основание чл. 508, ал. 1 ГПК отговор, че
длъжникът няма сметка в съответната банка?

Тълкувателно решение № 2/2015г. от 20.07.2017г. по
Тълкувателно дело № 2/2015г. по описа на ОСГТК по искане на
омбудсмана на Република България за уеднаквяване на съдебната
практика по въпроса: „Приложимо ли е и при какви предпоставки
вписването на основание чл. 27, ал. 2 ЗАЗ на прекратяване на договор за
аренда със срок до 10 години, поради едностранното му извънсъдебно
разваляне при неизпълнение на задължението за арендно плащане с
повече от 3 месеца съгласно чл. 28, ал. 1 във връзка с чл. 27, ал. 1, т. 2 от
Закона за арендата в земеделието?“ и по предложение по реда на чл. 292
ГПК на състав на Върховния касационен съд, ТК, Първо търговско
отделение, по т. д. № 799/2014г. за приемане на тълкувателно решение
по въпросите: „Действителен ли е договор за наем, към който са
приложими разпоредбите на ЗЗД, ако същият е с предмет отдаване за
възмездно ползване на земеделска земя, с оглед наличието на специална
законова регламентация относно реда и начина на отдаване за възмездно
ползване на обектите, посочени в чл. 1, ал. 3 от специалния Закон за
арендата в земеделието? Сключен не в предвидената в ЗАЗ форма
договор за възмездно ползване на земеделска земя, конвертира ли се в
действителен договор за наем на същата?“

Тълкувателно решение № 7/2014г. от 31.07.2017г. по
Тълкувателно дело № 7/2014г. по описа на ОСГТК е прието по следните
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противоречиво решавани от състави на ВКС въпроси, свързани с
производството за отмяна на влезли в сила решения (Глава 24 ГПК): 1.
Представлява ли основание за отмяна на влязло в сила съдебно решение
последващо тълкувателно решение, с което е дадено задължително
тълкуване на приложим по делото закон в смисъл, различен от
възприетия в решението? 2. Вписването на молбата за отмяна на влязло
в сила съдебно решение, подлежащо на вписване, представлява ли
изискване за нейната редовност и как следва да процедира съдът, когато
молбата за отмяна не е вписана съгласно чл. 112, б. „к“ ЗС? 3. Подлежат
ли на отмяна по реда на Глава 24 ГПК решенията на окръжния съд,
постановени по жалба срещу действията на съдебния изпълнител? 4.
Подлежат ли на отмяна по реда на Глава 24 ГПК влезлите в сила
съдебни решения, постановени в производство по спорна съдебна
администрация? 5. Кога е налице идентичност в предмета на влезлите в
сила съдебни решения като основание за отмяна на неправилното
решение по смисъла на чл. 303, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 307, ал. 4
ГПК? 6. Подлежат ли на отмяна по чл. 307 ГПК влезлите в сила
определения, преграждащи по-нататъшното развитие на делото? 7. Кой
е началният момент на срока за подаване на молба за отмяна на влязло в
сила въззивно решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК в хипотезата, при
която подадената от молителя касационна жалба е била върната с влязло
в сила разпореждане (определение)? 8. Допустима ли е при действието
на ГПК (в сила от 01.03.2008г.) молба за отмяна на влязло в сила
съдебно решение, постановено при действието на ГПК от 1952 г. (отм.),
ако е изтекъл едногодишният срок по чл. 232, ал. 1 ГПК (отм.)? 9. Какви
са правомощията на ВКС в производството по чл. 307 ГПК, когато
молбата за отмяна е подадена след изтичане на срока по чл. 305 ГПК?
10. Какви са правомощията на ВКС в производството по чл. 307 ГПК,
когато молбата за отмяна не съдържа надлежни твърдения за наличието
на годно основание за отмяна по смисъла на чл. 303, ал. 1, т. 1 – 7 ГПК и
чл. 304 ГПК? 11. Допустимо ли е в производството пред ВКС,
образувано по молба за отмяна на влязло в сила съдебно решение на
основание чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК, събиране на доказателства за
установяване на твърдяното от молителя нарушаване на правото му на
участие в процеса? 12. Кой съд е компетентен да осъществи
инстанционен контрол по отношение на разпореждане на
първоинстанционен съд по чл. 306, ал. 2 ГПК за връщане на молба за
отмяна на влязло в сила решение? 13. Кой е „надлежният съд“ по
смисъла на чл. 307, ал. 3 ГПК, на който делото се връща за ново
разглеждане при уважаване на молба за отмяна на влязло в сила съдебно
решение на основанията, предвидени в чл. 303, ал. 1, т. 1, 2 и 3 ГПК?

Образувани тълкувателни дела
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Гражданската колегия
2017г.

Оразувани са 6 нови тълкувателни дела на ОСГК на ВКС през
2017г.

С разпореждане от 17.02.2017г. на председателя на Върховния
касационен съд е образувано Тълкувателно дело № 1/2017г. на ОСГК за
постановяване на тълкувателно решение по следния въпрос: „Може ли
съдът при иск по чл. 2, ал. 1 ЗОДОВ да определи обезщетението за
имуществени вреди, съставляващи адвокатско възнаграждение, в размер
по-малък от платения в наказателния процес?“ С разпореждане от
22.03.2017г. тълкувателното дело е допълнено с втори въпрос: „Може ли
съдът в производството по иск с правно основание чл. 2, ал. 1 ЗОДОВ по
възражение на насрещната страна да намали обезщетението за
имуществени вреди, съставляващи разходи за адвокатско
възнаграждение в наказателното производство?“ С решение на ОСГК от
11.05.2017г. двата въпроса са преформулирани в един общ въпрос:
„Може ли съдът при иск по чл. 2, ал. 1 ЗОДОВ да определи
обезщетението за имуществени вреди, съставляващи адвокатско
възнаграждение, в размер по-малък от платения в наказателния процес?“
.

Предмет на Тълкувателно дело № 2/2017г. по описа на ОСГК,
образувано с разпореждане от 03.05.2017г. на председателя на ВКС, е по
въпроса: „Кой правен субект дължи цената на доставената топлинна
енергия за битови нужди съгласно разпоредбите на Закона за
енергетиката в хипотезата, при която топлоснабденият имот е
предоставен за ползване по силата на договорно правоотношение –
собственикът, респ. носителят на ограниченото вещно право, или
титулярът на облигационното право на ползване?“ С разпореждане от
12.07.2017г. тълкувателното дело е допълнено с въпроса:„Прекратява ли
се облигационното правоотношение между топлопреносното
предприятие и клиентите на топлинна енергия в съответната сграда –
етажна собственост, в случаите на чл. 78 от Наредба № 16-334 от
06.04.2007г. за топлоснабдяването?“

С разпореждане от 31.07.2017г. на председателя на ВКС е
образувано Тълкувателно дело № 3/2017г. на ОСГК по следния въпрос,
поставен по реда на чл. 292 ГПК от състав на Първо гражданско
отделение: „Дали с разпоредбата на § 1 от ЗР на ЗД на ЗС (ДВ бр.
46/2006г.) е постановено спиране на давностния срок по чл. 79, ал. 1 ЗС
за придобиване на имоти частна държавна и общинска собственост,
който е започнал да тече на 01.06.1996г., когато влиза в сила
изменението на чл. 86 ЗС (ДВ бр. 33/1996г.), преди този срок да изтече?“
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По делото е постановено Тълкувателно решение № 3/2017г. от
14.02.2018г.

Тълкувателно дело № 4/2017г. на ОСГК е образувано с
разпореждане от 02.11.2017г. на председателя на ВКС по въпроса: „Ако
при сключване на трудов договор работникът не отговаря на въведените
от работодателя образователни и квалификационни изисквания за
заемане на определена длъжност и работодателят знае това, но въпреки
това го назначава на работа, а впоследствие го уволнява на основание
чл. 328, ал. 1, т. 6 КТ, налице ли е основание за признаване на
уволнението за незаконно?“.

С разпореждане от 16.11.2017г. на председателя на ВКС по
предложение на състав на Четвърто гражданско отделение е образувано
Тълкувателно дело № 5/2017г. на ОСГК по въпроса: „Кои са
отличителните признаци на основанията за уволнение по чл. 328, ал. 1,
т. 6 КТ и чл. 328, ал. 1, т. 11 КТ и какво е съотношението между тях?“
След проведено закрито съвместно заседание на 18.01.2018г. по двете
тълкувателни дела – № 4/2017г. на ОСГК и № 5/2017г. на ОСГК,
Общото събрание на съдиите от Гражданската колегия на основание чл.
7.3 от Правилата за приемане на тълкувателни решения от ОСГК, ОСТК,
ОСГТК на ВКС е приело предложението на комисията за обединението
на двете дела и преформулиране на въпросите, предмет на същите. С
разпореждане от 25.01.2018г. на председателя на ВКС двете
тълкувателни дела са обединени под № 4/2017г. на ОСГК, като
въпросите, предмет на тълкувателното дело бяха преформулирани така:
1. Налице ли е основанието по чл. 328, ал. 1, т. 6 КТ за прекратяване на
трудовия договор, ако работникът или служителят не притежава
необходимото образование или професионална квалификация за
изпълнение на длъжността: А) Когато при сключването на трудовия
договор изискванията за образование или професионална квалификация
са били въведени от работодателя; Б) Когато при сключването на
трудовия договор изискванията за образование или професионална
квалификация са били нормативно установени. 2. Промяната на кои
изисквания за заемане на длъжността след сключване на трудовия
договор са основание за прекратяването му на основание чл. 328, ал. 1, т.
11 КТ – всички изисквания или не се включват тези за промяна на
образованието и професионалната квалификация?

Тълкувателно дело № 6/2017г. на ОСГК е образувано с
разпореждане на председателя на ВКС от 08.12.2017г. по предложение
на състав на Четвърто гражданско отделение на ВКС по въпроса: „В кой
момент възниква вземането за заплащане на обезщетение на
военнослужещ, положил труд повече от нормативно определения при
даване на 24-часови дежурства, некомпенсиран с почивка, от кой
момент изпада в забава работодателят по отношение на това вземане и
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съответно от кой момент започва да тече погасителната давност за
същото, включително и в случаите на прекратено служебното
правоотношение?“

Образувани тълкувателни дела
Търговската колегия

2017г.

И през 2017г. за уеднаквяване на съдебната практика в
Търговската колегия е продължило провеждането на ежемесечни
работни съвещания за обсъждане на правни проблеми в колегията,
спорна съдебна практика и прилагане на нови законодателни решения.
За всяко едно от съвещанията са съставени протоколи, които съдържат
обсъжданията и приетите решения. През 2017г. съществена роля за
уеднаквяване на съдебната практика в страната е продължило да играе и
публикуването в Бюлетина „Съдебна практика на ВКС“ на принципни
решения, постановени по дела, разгледани в Търговската колегия.

През 2017г. е образувано Тълкувателно дело № 1/2017г. на
Общото събрание на Търговската колегия (ОСТК) по въпроси,
произтичащи от производствата по търговска несъстоятелност.

Образувани тълкувателни дела
Гражданската колегия и Търговската колегия

2017г.

Тълкувателно дело № 1/2017г. на ОСГТК е образувано с
разпореждане от 07.04.2017г. на председателя на Върховния касационен
съд, предвид становище на заместниците на председателя на ВКС и
ръководители на Гражданската колегия и Търговската колегия по
въпросите: 1. Какъв е порокът на въззивно решение, постановено при
наличие на основание за спиране на производството по чл. 229, ал. 1, т. 4
ГПК? 2. Допустимо ли е исково производство в хипотезата, при която
посоченият в исковата молба ответник е починал преди предявяването
на иска?

 По депозирано становище от заместник-председателите и
ръководители на Гражданската и Търговската колегии на Върховния
касационен съд с разпореждане от 01.06.2017г. на председателя на ВКС
е образувано Тълкувателно дело № 2/2017г. на ОСГТК за приемане на
тълкувателно решение от Общото събрание на Гражданската и
Търговската колегии на ВКС по въпросите: 1. Намира ли приложение
защитата на кредитора по чл. 135 ЗЗД по отношение на извършени от
поръчителя разпоредителни действия? 2. Налице ли е връзка на
преюдициалност по смисъла на чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК между
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производството по предявен от кредитора иск за вземането му и
предявения иск по чл. 135 ЗЗД за обявяване относителната
недействителност на извършени от длъжника действия, увреждащи
кредитора? Тълкувателното дело е допълнено с въпроса: „Какъв е редът
за защита на кредитора при последваща разпоредителна сделка,
извършена от третото лице, в чиято полза длъжникът му се е разпоредил
с имуществото си?“

С разпореждане на председателя на ВКС от 30.06.2017г., по
предложение на заместниците на председателя на ВКС и ръководители
на Гражданската колегия и на Търговската колегия на ВКС, е
образувано Тълкувателно дело № 3/2017г. на ОСГТК по въпросите: 1.
Когато по съществуващо лихвоносно задължение е извършено плащане,
което е достатъчно да покрие разноските, но не е достатъчно да покрие
всички (договорни и законни) лихви и главницата, при условията на чл.
76, ал. 1 ЗЗД или при условията на чл. 76, ал. 2 ЗЗД настъпва
погасителният ефект по отношение на задължението за законна лихва по
чл. 86, ал. 1 ЗЗД? 2. Когато изпълнението не е достатъчно, за да покрие
главницата и дължащите се върху нея мораторни лихви, може ли
длъжникът да се ползва от правото по чл. 76, ал. 1 ЗЗД да посочи кое от
задълженията погасява или се прилага установената в чл. 76, ал. 2 ЗЗД
поредност на погасяване на задълженията? 3. Как следва да се определи
размерът на вземането на кредитора при предсрочна изискуемост по
договор за заем/кредит – само в размер на непогасения остатък от
предоставената по договора парична сума или се включва и уговореното
в договора възнаграждение (възнаградителни лихви)? По
тълкувателното дело първият и вторият въпрос са прередактирани в
един въпрос, както следва: „1. Когато извършеното плащане не е
достатъчно, погасителният ефект за законната лихва за забава при
неизпълнение на парично задължение настъпва при условията и в
поредността по чл. 76, ал. 1 ЗЗД или при условията и в поредността по
чл. 76, ал. 2 ЗЗД?“. Третият въпрос е изменен и е придобил следното
съдържание: „2. Как следва да се определи размерът на вземането на
кредитора при предсрочна изискуемост по договор за заем/кредит –
само в размер на непогасения остатък от предоставената по договора
парична сума или се включва и уговореното в договора възнаграждение
(възнаградителни лихви) и/или законните лихви?“

С разпореждане от 05.10.2017г. председателят на ВКС е образувал
Тълкувателно дело № 4/2017г. на ОСГТК, по предложение на
заместниците на председателя на ВКС и ръководители на Гражданската
колегия и Търговската колегия, по следните въпроси: 1. Поражда ли
вещнопрехвърлителен ефект постановлението за възлагане в хипотезата,
при която имотът, обект на изпълнението, е възложен на привиден
кредитор? 2. Има ли качеството на длъжник в изпълнителното
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производство или е трето за изпълнението лице този, който е дал своя
вещ в залог или ипотека за обезпечаване на чужд дълг, в хипотезата, при
която изпълнението е насочено върху това имущество? 3. По какъв
процесуален ред може да се релевира недействителността на публичната
продажба по чл. 496, ал. 3 ГПК? 4. Допустим ли е иск за обявяване
недействителност на извършено от длъжника разпореждане със
запорирана вещ или взимане, респ. разпореждане с имот след вписване
на възбрана, предявен от лицето, в чиято полза е наложен запорът или
възбраната? 5. Дали има качеството на длъжник в изпълнителното
производство или трето за изпълнението лице платилият трудовото
възнаграждение на длъжника въпреки наложения запор, без да удържи
сумата по запора (чл. 512, ал. 3 ГПК)? 6. Може ли да бъде издаден по
реда на чл. 245, ал. 3, изр. второ ГПК обратен изпълнителен лист за
разноските, събрани в изпълнителното производство в полза на
взискателя от длъжника, срещу когото е било допуснато предварително
изпълнение?

Тълкувателно дело № 5/2017г. е образувано с разпореждане на
председателя на ВКС от 09.10.2017г. по предложение на състав на
Първо търговско отделение на ВКС по въпроса: „Кога става изискуемо
задължението за връщане на дадено имуществено благо в хипотеза на
чл. 55, ал. 1, пр. 1-во ЗЗД – при начална липса на основание и от кой
момент се дължи обезщетението за забава?“ По тълкувателното дело е
прередактиран въпросът, който придоби следното съдържание: „При
връщане на дадено при начална липса на основание, от кой момент се
дължи обезщетението за забава?“

С разпореждане от 13.10.2017г. на председателя на ВКС, по
предложение на заместниците на председателя на ВКС и ръководители
на Гражданската колегия и Търговската колегия, е образувано
Тълкувателно дело № 6/2017г. на ОСГТК по въпроса: „Намират ли
приложение ограниченията относно обхвата на дейността на въззивния
съд, предвидени в чл. 269, изр. второ ГПК, в производството по
обжалване на определения и разпореждания на първоинстанционния
съд?“

Тълкувателно дело № 7/2017г. на ОСГТК е образувано с
разпореждане на председателя на ВКС от 06.12.2017г., по искане на
председателя на Висшия адвокатски съвет, по определени правни
въпроси, свързани с прилагане на Закона за енергетиката.

С разпореждане от 08.12.2017г. на председателя на ВКС е
образувано Тълкувателно дело № 8/2017г. на ОСГТК по предложение на
състави на Второ търговско отделение на ВКС по определени въпроси,
съвързани с прилагането на чл. 417 ГПК и на чл. 422 ГПК.

Образувани тълкувателни дела
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Гражданската колегия и Търговската колегия на ВКС
и Първа колегия и Втора колегия на ВАС

2017г.

Тълкувателно дело № 1/2017г. на Общото събрание на съдиите от
Гражданската колегия и Търговската колегия на ВКС и Общото
събрание на съдиите от Първа и Втора колегии на ВАС е образувано със
съвместно разпореждане на председателите на ВКС и ВАС от
27.02.2017г. по въпроса: „Изпратената покана за доброволно изпълнение
до длъжника прекъсва ли давността по смисъла на чл. 116, б. „в“ от
Закона за задълженията и договорите, независимо от изпълнителното
производство, в хода на което е отправена поканата?“

През 2017г. е образувано Тълкувателно дело № 2/2017г. на
Общото събрание на съдиите от Гражданската колегия на ВКС и
Общото събрание на съдиите от Първа и Втора колегии на ВАС със
съвместно разпореждане на председателите на ВКС и ВАС от
15.08.2017г. по въпросите: 1. На кой съд са подсъдни делата, образувани
по жалби срещу актове на кметове на общини по § 15, ал. 3 от ПЗР на
ЗИД на ЗСПЗЗ (обн. ДВ, бр. 61 от 11.08.2015г.) за прекратяване на
договори за наем или аренда на пасища, мери и ливади от общинския
поземлен фонд, които в срока по ал. 1 и 2 не са приведени в
съответствие с чл. 37и, ал. 1 и ал. 4 от ЗСПЗЗ? 2. На кой съд са подсъдни
делата, образувани по жалби срещу отказ на кмета на общината за
издаване на удостоверение и скица по чл. 13, ал. 4 – 6 от ЗСПЗЗ? По
Тълкувателно дело № 1/2016г. на Общото събрание на съдиите от
Гражданската колегия на Върховния касационен съд и Първа и Втора
колегии на Върховния административен съд е допълнен предметът на
делото със следния въпрос: „Ако при постановяване на Тълкувателно
постановление по Тълкувателно дело № 1/2016г. Общото събрание
приеме, че исковете по чл. 71, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за защита от
дискриминация са родово подсъдни на районния съд, да се произнесе и
по въпроса на кой съд са подсъдни делата, образувани по искове с
правна квалификация чл. 71, ал. 1, т. 3 Законза защита от
дискриминация, като обяви за изгубило актуалност Тълкувателно
постановление № 2/2014 г. от 19.05.2015г. по Тълкувателно дело №
2/2014г. на ВКС и ВАС в частта му по т. 4.“

Поощрения и наказания

За проверявания период 2016г. - 2017г. няма съдебни служители и
съдии, които да са били поощрени.
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Предприети от председателя на ВКС дисциплиниращи мерки и
наложени дисциплинарни наказания:

- със Заповед № 55 от 12.01.2017г. на председателя на ВКС e
обърнато внимание на съдия Чорбаджиева за допуснато нарушение във
връзка с неизготвяне на съдебни актове и неспазване на инструктивните
срокове за разглеждане и решаване на 16 броя търговски дела;

- със Заповед № 657 от 14.03.2017г. на председателя на ВКС е
наложено дисциплинарно наказание „забележка“ на съдия Чорбаджиева
за системно неспазване на сроковете, предвидени в процесуалните
закони, изразяващо се в неоправдано забавяне на производствата по
търговски дела, поради неспазване на инструктивните срокове по чл.
235,  ал.  5  от ГПК,  във връзка с чл.  7,  ал.  1  от ЗСВ и чл.  13  от ГПК,
установяващи принципното положение за разглеждане и решаване на
делата в разумен срок;

- със Заповед № 1789 от 28.07.2017г. на председателя на ВКС
e обърнато внимание на съдия Светла Чорбаджиева за допуснато
нарушение във връзка със забавяне на движението на производството по
т.д. № 1631/2015г. по описа на ВКС, Второ търговско отделение.

Със Заповед № 406 от 21.02.2017г. на председателя на ВКС на –
съдебен секретар на Второ търговско отделение на ВКС е наложено
дисциплинарно наказание „забележка“.

В доклад за дейността на ВКС – Гражданска колегия  и Търговска
колегия за 2016г. са отчетени следните резултати, по колегии:

Гражданска колегия
Анализът на дейността, отчетена в годишните доклади за

проверявания период показва, че през 2016г. всеки съдия от
Гражданската колегия е участвал в разглеждането средно на 300 дела и е
бил докладчик средно по 100 свършени дела. На един съдия от
колегията в тричленен състав е възложено да докладва средно по 154
новообразувани през годината и несвършени от предходната година
дела, а в смесен петчленен състав е било възложено да докладва средно
на съдия по едно дело. В тричленен състав на всеки съдия от колегията
са били разпределени средно 123 новообразувани през годината дела.

В сравнение с предходни години е посочено намаляване на
постъпленията по отделните видове дела. Общият брой на делата за
разглеждане в Гражданската колегия за периода 01.01.2016г. –
31.12.2016г. е бил 7859 бр., при 8400 общ брой дела за 2015г. и  9 677
общ брой дела за 2014г. Анализът сочи и намаляване на общия брой
несвършени дела през годината като към 01.01.2016г. общият брой на
несвършените от предходен период дела е бил 1561 бр., или
несвършените към 01.01.2016 г. дела са приблизително 24% спрямо
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новообразуваните през 2016 г. дела, или с 8% по-малко, отколкото е
процентът на несвършените спрямо новообразуваните дела през 2015г.

През 2016г. в Гражданската колегия на ВКС образуваните нови
дела са били 6298 бр., като постъпилите преписки са били 7565 бр., от
които 1267 бр. са били прекратени. Отчетено е намаление с 69 бр в
сравнение с 2015г., когато новообразуваните дела са били 6367 бр. и с
1221 бр. в сравнение с 2014г., когато новообразуваните дела са били
7519 бр. При касационни граждански дела е отчетено увеличение през
2016 г., когато  новообразуваните дела са били 4715 бр., с 500 бр. повече
от  новообразуваните през 2015  г. – 4215 бр. касационни дела.

При частните производства е отразено намаление в резултат от
законодателните промени, касаещи нормата на чл. 280, ал. 2 ГПК (обн.
ДВ, бр. 50/2015г.), както и общата тенденция за намаляване на броя на
гражданските дела в страната образувани през периода. Образуваните
през 2016г. частни дела са били 1583 бр. - с 569 бр. по- малко в
сравнение с  2015 г., когато образуваните частни дела са били 2152 бр.

Установено е, че през 2016 г. председателите на отделения в
колегията са постановили общо 1267 бр. разпореждания за връщане по
преписки, изпратени до ВКС и образувани по нередовни или
недопустими жалби. В Първо отделение са постановени 262 бр.
разпореждания, във Второ отделение – 247 бр., в Трето отделение – 286
бр. и в Четвърто отделение – 472 бр.

Съгласно информацията от отчетния доклад в края на 2016г. в
Гражданска колегия са правораздавали 51 съдии, като съставът се е
променил през различните периоди на 2016 г. (от м. януари 2016г. до
13.02.2016г. – 54 съдии, от 14.03.2016г. до 31.08.2016г. – 53 съдии, от
01.09.2016 г. до 19.09.2016 г. – 52 съдии, от 20.09.2016 г. до 09.10.2016г.
– 49 съдии, от 10.10.2016 г. до 07.11.2016 г. – 51 съдии, от 7.11.2016 г. до
14.11.2016г. – 52 съдии, и от 14.11.2016г. до 31.12.2016г. – 51 съдии).

Търговска колегия
Данните в отчетния доклад сочат, че през 2016г. е намалял общия

брой на новообразуваните дела в Търговската колегия, като за този
период са образувани общо 2468 бр. дела, а през 2015г. са били
образувани 3712 бр. Намаление се наблюдава и при образуваните
търговски дела като през 2016г. техният брой е бил 1267, в сравнение с
2015 г., когато са образувани 2349 бр. търговски дела. Тази тенденция се
е запазила и при частните производства - 1201 частни производства,
образувани през 2016г., а през 2015г. образуваните частни производства
са били 1363 бр. Посочената причина е свързана с измененията на чл.
280, ал. 2 и чл. 274 ГПК през 2015г. Образуваните частни производства,
предмет на регламентация по чл. 274, ал. 2 ГПК са били 621 бр. (през



42

2015 г. – 768 бр.), а по чл. 274, ал. 3 ГПК – 494 бр. (през 2015 г. – 489
бр.).

В доклада е посочено, че през 2016г. Първо търговско отделение
се е състояло от 12 съдии. В това отделение са образувани общо 1150
дела, от тях – 614 търговски и 536 частни производства.  Във Второ
отделение са правораздавали също 12 съдии и са образувани общо 1318,
от които – 653 търговски дела  и 665 частни производства.

През периода са постановени общо 818 броя разпореждания от
председателите на отделенията, с които са върнати делата на въззивните
съдилища поради съдържащи се в тях пороци. Върнатите дела са
намаляли в сравнение с 2015г., когато са постановени 947 бр.
разпореждания. Председателят на Първо търговско отделение е
постановил 389 разпореждания, свързани с проверка на постъпващите
жалби/частни жалби, а председателят на Второ отделение – 429 бр.

През 2016 г. най-голям е бил броят на постъпилите и образувани
дела с касационни жалби, свързани със заповедно производство – общо
138 бр., от тях по чл. 422 във вр. с чл. 415 ГПК – 138 бр. дела. На второ
място са били делата, свързани със застрахователни правоотношения –
183 бр. дела

За 2016г. са постъпили 74 броя искания за спиране на
изпълнението на въззивно решение по чл. 282 ГПК, по които при
констатирани редовни молби и др. документи съдебните състави са
постановявали съдебни актове в рамките на същия ден на постъпване на
искането. Спрямо 2015г. и 2014 г., когато исканията за спиране са били
съответно 73 и 59 на броя, като е отчетената тенденцията е за
увеличаване на този вид производства.

В отчетния доклада за дейността на ВКС – Гражданска колегия и
Търговска колегия за 2017г. е установено следното:

Гражданска колегия
Отбелязяно е, че средната натовареност на съдиите в

Гражданската колегия на ВКС през 2017г. се е увеличила по показател
свършените дела ( общо 5 289 бр. ) и е определена на 110 бр. дела на
съдия, при 48 съдии в края на 2017г.

През 2017г. образуваните дела са били 5 186 бр. като е отчетено
намаление с 1 112 бр. дела  спрямо 2016г., когато образуваните дела са
били 6 298 бр. Новопостъпилите касационни граждански дела през
2017г. са  били 3 665 бр., при които също е установено намаляване с 1
050 бр. дела в сравнение с 2016г., а в сравнение с 2015г. - с 550
касационни дела.

Частните производства, постъпили през периода, са 1 592 бр., при
които е отчетено незначително увеличение - с 9 бр. дела в сравнение с
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2016г. – 1 583 бр. частни дела. През 2017г. четиримата председатели на
отделения в колегията са постановили общо 899 разпореждания за
връщане на преписки, образувани по нередовни или недопустими жалби,
изпратени до ВКС. Средната натовареност на съдиите в Гражданската
колегия на ВКС през 2017г., предвид свършените дела е определена на
110 бр. дела на съдия, при 48 съдии в края на 2017г., като съставът се е
променял през различните периоди на 2017г.: от м. януари до
01.09.2017г. – 50 съдии; от 01.09.2017г. до 03.10.2017г. – 49 съдии; от
03.10.2017 г. до 01.11.2017 г. – 50 съдии; от 01.11.2017г. до 31.12.2017г.
– 48 съдии.

 Анализът на данните сочи, че в този период всеки съдия от
Гражданската колегия е участвал в разглеждането средно на 330 дела,
като е бил докладчик средно по 110 свършени дела. На един съдия от
колегията през отчетния период в тричленен състав е било възложено да
докладва средно по 165 новообразувани през годината и заварени от
предходната година дела, а в смесен петчленен състав му е било
възложено да докладва средно между 1 и 2 дела. В тричленен състав на
всеки съдия от колегията са били разпределени средно 110
новообразувани през годината дела.

Към 01.01.2017г. общият брой на несвършените от предходен
период дела е бил 2 665 бр., или приблизително 51% спрямо
новообразуваните през 2017г. дела. От общо образуваните 5 257 нови
дела (включително 71 бр. образувани в предишни години), 60 са били
образуваните пред смесен петчленен състав на ВКС и ВАС, а пред
тричленен състав – 5 197 броя. По видове дела са били, както следва:
граждански дела по касационни жалби и молби за отмяна – 3 665 бр. и
частни производства – 1 592 броя.

По отделения новообразуваните дела в ГК през 2017г. са били
разпределени по следния начин: - в Първо отделение на Гражданската
колегия - 1 001 дела, във Второ отделение – 901 дела, в Трето отделение
– 1 530 дела, в Четвърто отделение – 1 765 дела и пред петчленен смесен
състав – 60 бр. дела.

Търговска колегия
От отчетените данни е видно, че през 2017г. в Търговската колегия

броят на образуваните дела е с тенденция за увелечение с всяка година,
като преобладават търговските производства, докато процентът на
прекратените преписки е намалял. Съдиите, които са разглеждали
търговски дела са били по-малко в сравнение с 2016г., съответно
натовареността им се е увеличила.

 Образуваните през този период дела в Търговската колегия са
били общо 3 184 бр., в сравнение с образуваните през 2016г. – 2 468 бр.
От тях 1 821 бр. са търговските дела и 1 363 бр. са били образуваните
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частни производства. Прекратените през 2017г. дела са били 627 бр. В
Първо търговско отделение са били образувани общо 1 471 дела, от тях –
868 търговски дела и 604 частни производства. Правораздавали са 12
съдии, а от м. 10.2017г. – 10 съдии /без съдиите Мариана Костова и
Костадинка Недкова/.

Във Второ търговско отделение са били образувани общо 1 718
дела– 954 касационни дела и 758 частни производства. През 2017г. са
правораздавали 12 съдии, след 01.08.2017г. – 11 бр. (без съдия Росица
Ковачева), а от 06.10.2017г. са били отново 12 бр. съдии.

 Проверката в колегията за редовността на изпращаните от
въззивни инстанции жалби е извършвана от председателите на
отделения, които за визирания период са постановили общо 630 броя
разпореждания, с които са върнали делата на въззивния съд с конкретни
указания като председателят на Първо търговско отделение е
постановил 311 разпореждания, а председателят на Второ търговско
отделение – 319 бр. Броят им е намалял в сравнение с предходните
години, като през 2016г. той е бил 429 бр., а през 2015г. – 506 бр.

Отчетено е, че за 2017г. са постъпили 73 броя искания за спиране
на изпълнението на въззивно решение по чл. 282 ГПК, по които при
констатирани редовни молби и други документи съдебните състави са
постановявали съдебни актове в рамките на същия ден на постъпване на
искането. Броят им се е запазил относително постоянен спрямо 2016г.,
2015г. и 2014г., когато исканията за спиране са били съответно 74, 73 и
59 на брой.

В доклада се сочи, че от образуваните по касационни жалби  дела
през 2017г. най-голям е броят на делата, образувани по чл. 226, ал. 1 КЗ
(отм.) – 247 бр. Като цяло са се увеличили делата, свързани със
застрахователните правоотношения - 331 бр. през 2017 г., от тях 33 бр.
са били образуваните дела по чл. 208 от КЗ, 20 бр. – по чл. 288 от КЗ. На
второ място е бил броят на постъпилите и образувани в дела касационни
жалби, свързани с изпълнителното производство – общо 241 бр., от тях
по чл. 422, вр. с чл. 415 ГПК – 208 бр. дела. Запазил се е високият
процент на дела, свързани с търговската несъстоятелност – общо 107 бр.
за 2017г.

В Бюлетина „Съдебна практика на ВКС“ се съдържа информация
за постановените съдебни актове по граждански дела и по търговски
дела, като съдебна практика, по години. Ежегодно са публикувани
съдебни решения по конкретни казуси, както и тълкувателни
постановления и търкувателни решения, с приемането на които се
преодолява противоречива или неправилна практика по тълкуването и
прилагането на закона.
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Участие на съдии от Гражданска колегия и от Търговска колегия,
на ВКС в други дейности

Гражданска колегия – 2016г.
През 2016г. съдиите от Гражданската колегия са взели участие в

национални и международни форуми, съвещания и семинари по
проблеми на гражданското право и процес.

Съдии от колегията са взели участие в конкурсна комисия за
повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване на свободните
длъжности за „съдия“ във Върховния касационен съд, Гражданска
колегия.

Съдиите от Гражданската колегия на ВКС, преподавали през
2016г. в Националния институт на правосъдието, са:

- съдия Красимир Влахов – задължително първоначално обучение
на кандидатите за младши съдии (по чл. 249, ал. 1, т. 1 от Закона за
съдебната власт), тема: „Въззивно производство“;

- съдия Камелия Маринова и съдия Светлана Калинова – курс за
задължителна начална квалификация на съдии (по смисъла на чл. 259 от
ЗСВ) на тема „Вещно право и съдебна делба“; задължително
първоначално обучение на кандидатите за младши съдии (по чл. 249, ал.
1, т. 1 от Закона за съдебната власт), теми: „Владение. Владелчески
искове – част 1; Подробни устройствени планове. Кадастрален план и
кадастрална карта. Иск по чл. 53, ал. 2 ЗКИР“; „Съдебна делба“;
„Режимът на имуществените отношения между съпрузите съгласно
Семейния кодекс. Актуални въпроси на наследственото право.
Регламент 650/2012. Европейско удостоверение за наследници“,
Електронно обучение „Особености на делбеното производство“;

- съдия Борис Илиев – задължително първоначално обучение на
кандидатите за младши съдии (по чл. 249, ал. 1, т. 1 от Закона за
съдебната власт ), тема: „Трудови права“;

- съдия  Ценка Георгиева – курс за задължителна начална
квалификация на съдии (по смисъла на чл. 259 от ЗСВ) на тема „Трудово
право“;

- съдия Илияна Папазова – „Задължение за предоставяне на
вътрешноправни средства за защита съгласно Конвенцията. Преглед на
съдебната практика по ЗОДОВ. Тълкувателно постановление № 2/2014 г.
от 15.05.2015 г. на ОСГК на ВКС и Първа и Втора колегия на ВАС“, 7 –
9 март 2016 г.; „Задължение за предоставяне на вътрешноправни
средства за защита съгласно Конвенцията. Преглед на съдебната
практика по ЗОДОВ. Тълкувателно постановление № 2/2014 г. от
15.05.2015 г. на ОСГК на ВКС и Първа и Втора колегия на ВАС“, 30.11 –
02.12. 2016 г.;
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- съдия Бонка Дечева – „Специфични въпроси на вещното право.
Кадастър и регулация. Особен статут на някои категории земи.
Вътрешноправни средства за защита правото на собственост“;
„Задължение за предоставяне на вътрешноправни средства за защита
съгласно Конвенцията. Преглед на съдебната практика по ЗОДОВ.
Тълкувателно постановление № 2/2014 г. от 15.05.2015 г. на ОСГК на
ВКС и Първа и Втора колегия на ВАС“;

- съдия Борислав Белазелков – „Изпълнително производство.
Проблеми на изпълнителния процес“; - съдия Албена Бонева – „ГПК –
общ исков процес. Субсидиарно прилагане на ГПК в административния
процес“;

- съдия Гергана Никова – електронно обучение „Практически
проблеми на въззивното производство по ГПК и ГПК от 1952 г. (отм.)“;

- съдия Василка Илиева и съдия Даниела Стоянова – електронно
обучение „Практически въпроси на непозволеното увреждане“;

- съдия Любка Андонова – електронно обучение „Въпроси на
трудовото право“.

Съдии от Гражданска колегия н ВКС са взели участие в публична
лекция на тема „Преглед на актуалната съдебна практика на Съда на
Европейския съюз“, организирана от Националния институт на
правосъдието.

Съдии от ГК на ВКС са участвали в помощни атестационни
комисии за атестиране на съдии от апелативните съдилища в страната.

 Съдия Маргарита Соколова и през 2016г. е участвала като
председател на Комисия по професионална етика към ВКС в
разглеждането на депозираните до комисията преписки.

Със Заповед № 920/03.06.2016г. на председателя на ВКС на съдия
Красимир Влахов е възложено да организира и провежда процедурите за
възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки.

Съдия Красимир Влахов – зам.-председател на ВКС е бил
председател на Работна група относно изпълнението на сключения
между ВКС и „Системни комуникации“ ЕООД договор с предмет
„Изработка на комплексна информационна система, състояща се от
терминали, екрани и софтуерни модули, които да визуализират полезна
за посетителите на Съдебната палата в гр. София информация“. През
2016 г. продуктът е приет и въведен в експлоатация.

Във връзка с периодичното атестиране на съдебните служители
във Върховния касационен съд за атестационния период 01.12.2015г. –
30.11.2016г. със Заповед № 1824/26.10.2016г. на председателя на ВКС са
назначени комисии, в които са взели участие съдиите Красимир Влахов
и Бойка Стоилова.

Съдии от ГК на ВКС са изготвили становища по законопроекти за
изменение и допълнение на Закона за задълженията и договорите, по
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конституционно дело № 2/2016г. на Конституционния съд относно
установяване на противоконституционност на чл. 100, ал. 2 от Закона за
държавния служител, прието от  Пленума на ВКС; по проект на Закона
за предотвратяване на корупцията и отнемане на незаконно придобито
имущество; по законопроект за изменение и допълнение на Закона за
кадастъра и имотния регистър; по предложение на група народни
представители за изменение и допълнение на законопроекта за
кредитите за недвижими имоти на потребители и пр.

През 2016г. съдиите от Гражданска колегия са участвали в
изпитни комисии за полагане на държавни изпити по гражданскоправни
науки в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, в
Университета за национално и световно стопанство, гр. София, в
Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, във
Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“, във
Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, гр. Варна и в
Бургаския свободен университет, както и в комисиите за получаване на
юридическа правоспособност към Министерство на правосъдието.

Гражданска колегия – 2017г.
И през 2017г. съдиите от Гражданската колегия на ВКС са взели

участия в национални и международни форуми, работни срещи,
конференции, съвещания и семинари. Преподаватели в  Националния
институт на правосъдието през 2017г. са били:

- съдия Красимир Влахов – „Актуални въпроси и проблеми в
гражданското правораздаване“; електронно обучение „Доказване и
доказателствени средства в гражданския процес – особености при
събиране и преценка на доказателствата в първоинстанционното и
въззивното производство“; задължително първоначално обучение на
кандидатите за младши съдии (по чл. 249, ал. 1, т. 1 от Закона за
съдебната власт), тема: „Въззивно производство“;

- съдия Бонка Дечева – „Специфични въпроси на вещното право.
Кадастър и регулация. Особен статут на някои категории земи.
Вътрешноправни средства за защита правото на собственост“;
„Установителни искове по чл. 124 и чл. 439 ГПК, във връзка с
приложение института на давността и указанията, дадени в ТР №
2/2013г. на ОСГТК ВКС“;

- съдия Светлана Калинова – „Проблеми в делбеното производство
и в производството по Закона за наследството“; „Актуална съдебна
практика във връзка със съдебната делба“; „Приложимо право и
компетентен съд според Регламент № 2201/03 на Съвета. Правна уредба
на Европейското удостоверение за наследници съгласно Регламент
650/12 (ЕС)“; „По-добро прилагане на регламентите на ЕС за семейното
и наследственото право“; електронно обучение „Особености на
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делбеното производство“; ръководител на изследователски проект на
тема „Производства по Закона за наследството“; курс за задължителна
начална квалификация на съдии (по смисъла на чл. 259 от ЗСВ) на тема
„Вещно право и съдебна делба“; Задължително първоначално обучение
на кандидатите за младши съдии (по чл.249, ал.1, т.1 от Закона за
съдебната власт ) – тема: „Съдебна делба“;

- съдия Албена Бонева – „Проблеми на въззивното производство
по ГПК и други въпроси по прилагането му“; „Прилагане на Закона за
отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество“;

- съдия Камелия Маринова – „Режим на имуществените
отношения между съпрузите, съгласно СК. Актуални въпроси на
наследственото право. Регламент 650/2012. Европейско удостоверение
за наследници“; „Производство по Регламент (ЕС) № 650/2012 на ЕП и
на Съвета от 04.07.2012 г. Изготвяне на международни съдебни поръчки
по граждански и наказателни дела“; „Учредяване право на строеж,
договори за строителство, предварителни договори –
облигационноправни и вещноправни аспекти“; Електронно обучение
„Особености на делбеното производство“; Електронно обучение
„Актуални въпроси в съдебната практика при спорове, свързани с
владение и придобивна давност“; електронно обучение „Вещноправни
аспекти във връзка с урегулирането на недвижимите имоти и
кадастралното им заснемане“; курс за задължителна начална
квалификация на съдии (по смисъла на чл. 259 от ЗСВ) на тема „Вещно
право и съдебна делба“; задължително първоначално обучение на
кандидатите за младши съдии (по чл. 249, ал. 1, т. 1 от Закона за
съдебната власт) – теми: „Владение. Владелчески искове – част 1;
Подробни устройствени планове. Кадастрален план и кадастрална карта.
Иск по чл. 53 ал. 2 ЗКИР“; „Съдебна делба“;

- съдия Емануела Балевска – „Неравноправни клаузи при договори
за кредит с потребители. Проблеми по прилагането на Закона за защита
на потребителите“;

- съдия Илияна Папазова – „Деликтна отговорност. Искове по
ЗОДОВ“; електронно обучение „Специфика на исковете по ЗОДОВ.
Коментар на практиката на ВКС“.

- съдия Борислав Белазелков – „Практически въпроси на
изпълнителното производство. Новости в автоматизацията на
дейностите в съдебно-изпълнителната служба“; електронно обучение
„Публичната продан на недвижим имот като способ за индивидуално
принудително изпълнение“;

- съдия Мими Фурнаджиева – „По-добро прилагане на
регламентите на ЕС за семейното и наследственото право“;
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- съдия Ваня Атанасова – електронно обучение „Вещноправни
аспекти във връзка с урегулирането на недвижимите имоти и
кадастралното им заснемане“;

 - съдия Борис Илиев – задължително първоначално обучение на
кандидатите за младши съдии (по чл. 249, ал. 1, т. 1 от Закона за
съдебната власт) – тема: „Трудови права“; курс за задължителна начална
квалификация на съдии (по смисъла на чл. 259 от ЗСВ) на тема
„Облигационно право“;

- съдия Любка Андонова – курс за задължителна начална
квалификация на съдии (по смисъла на чл. 259 от ЗСВ) на тема „Трудово
право“.

Зам.-председателят на ВКС и ръководител на Гражданската
колегия съдия Красимир Влахов е участвал в процедурата за избор на
постоянни преподаватели по гражданско право и процес на кандидатите
за младши съдии випуск 2017 – 2018г.

Съдии от ГК са включени в екипа на Министерството на
правосъдието за Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018
г. по следните проекти:  - предложение за Регламент относно
компетентността, признаването и изпълнението на решения по брачни
въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно
международното отвличане на деца.

По повод на решение на Комисията по въпросите на децата,
младежта и спорта към 44-то Народно събрание на Република България,
прието на заседание на 18 юли 2017 г., на тема „Родителите –
конфликтите – агресията и закрилата на децата“ е изготвено становище
от съдия Илияна Папазова, взела участие в работна група за формиране
на конкретни законодателни промени.

Съдии от Гражданска колегия на ВКС са участвали в комисия за
провеждане на конкурс за длъжността „съдебен помощник“ във ВКС,
Гражданска колегия, назначена със заповед на председателя на ВКС.

И през 2017г. съдии от Гражданска колегия са участвали в изпитни
комисии за полагане на държавни изпити по гражданскоправни науки в
Софийския университет „Св. Климент Охридски“, в Университета за
национално и световно стопанство, гр. София, в Пловдивския
университет „Паисий Хилендарски“, във Великотърновския университет
„Св. Св. Кирил и Методий“, във Варненския свободен университет
„Черноризец Храбър“, гр. Варна и в Бургаския свободен университет,
както и в комисиите за получаване на юридическа правоспособност към
Министерство на правосъдието.

Съдии от ГК на ВКС са взели участие през 2016г. и 2017г. в
отчетните събрания за обсъждане и приемане на отчетните доклади за
дейността на окръжни и апелативни съдилища в страната.
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Търговска колегия – 2016г.
Съдии от Търговската колегия на ВКС са участвали в обществени

форуми, съвещания, национални и международни семинари по
проблеми на търговското и конкурентно право.

Съдиите от колегията през 2016г. са взели участие в състава на
конкурсните комисии за повишаване в длъжност и преместване чрез
събеседване във Върховния касационен съд и в апелативни съдилища.

През 2016г. съдиите Тотка Калчева и Емилия Василева са провели
обучения по въпроси за защита на потребителите и за неравноправен
характер на клаузи в потребителски договори, организирани от
Националния институт на правосъдието, както следва: месец февруари
2016г. – на съдиите от района на Пловдивския апелативен съд –
регионално обучение;  месец ноември 2016г. – на съдии от районни,
окръжни и апелативни съдилища от цялата страна; месец ноември 2016г.
– на съдии от апелативния район на Бургаския апелативен съд.

През 2016г. съдиите от Търговската колегия са участвали в
изпитни комисии за полагане на държавни изпити по гражданскоправни
науки в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, в
Университета за национално и световно стопанство, гр. София, в
Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, във
Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“, във
Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, гр. Варна и в
Бургаския свободен университет, както и в комисиите за получаване на
юридическа правоспособност към Министерство на правосъдието.

С оглед прилагането на чл. 143 и сл. от Закона за защита на
потребителите и по-конкретно, включването на неравноправни клаузи в
договорите и способите за защита и актуалната практика на СЕС, екип
от съдии в Търговската колегия е направил подробен анализ и изготвил
доклад, приет на работно общо събрание на съдиите от Търговската
колегия през 2016г.

Търговска колегия – 2017г.
През 2017г. съдиите от Търговска колегия са продължили

обученията чрез НИП на съдии от районните, окръжните и апелативните
съдилища по въпроси, произтичащи от прилагането на чл.143 и сл. от
Закона за защита на потребителите, с оглед на актуалната практика на
СЕС по тези въпроси:  през м. януари 2017г. – на съдии от района на
Софийския градски съд – регионално обучение; през м. март 2017г. – на
съдиите от ОС-Търговище и на съдии от други окръжни съдилища от
района на АС-Варна – регионално обучение; през м. април 2017г. – на
съдии от района на ОС-Кюстендил – регионално обучение; през м. май
2017г. – на съдии от района на ОС-Ловеч– регионално обучение; през м.
юни 2017г. – на съдии от района на ОС-Пазарджик – регионално
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обучение; през м. октомври 2017г. – на съдии от районни и окръжни
съдилища от цялата страна и с участието на съдии от Испания, Италия,
Германия, Естония, Латвия, Румъния, Чехия, Литва – (текуща
квалификация); през м. октомври 2017г. – на съдии от района на
Окръжен съд – Смолян; през м. ноември 2017г. – на съдии от района на
ОС-Шумен; през м. ноември 2017г. – на съдии от района на АС-Велико
Търново.

 През 2017г. е продължило участието на съдиите от колегията в
изпитни комисии за полагане на държавни изпити по гражданскоправни
науки в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, в
Университета за национално и световно стопанство, в Пловдивския
университет „Паисий Хилендарски“, във Великотърновския университет
„Св. св. Кирил и Методий“, във Варненския свободен университет
„Черноризец Храбър“, в Бургаския свободен университет и в Русенския
университет „Ангел Кънчев“.

Извършени проверки в съдилища

През 2016г., на основание чл. 114, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от ЗСВ, са
извършени проверки на организацията на дейността на съдиите от
Апелативен съд-Велико Търново, Софийски апелативен съд, Апелативен
съд-Пловдив, Апелативен съд-Варна, Апелативен съд-Бургас и Военно-
апелативния съд, в периода 2014г.-2015г. Проверките са възложени със
Заповеди № № 520/29.03.2016г., 521/29.03.2016г., 542/31.03.2016г.,
546/01.04.2016г., 556/06.04.2016г. и 541/31.03.2016г. на председателя на
ВКС.

- В Апелативен съд - Велико Търново проверката е извършена от
комисия в състав: съдия Павлина Панова – зам.-председател на ВКС и
ръководител на Наказателна колегия, съдия Татяна Върбанова-съдия в
Търговска колегия и съдия Мария Иванова – съдия в Гражданска
колегия. Изготвен е Акт с резултатите от извършена проверка.

- В Софийски апелативен съд проверката е извършена от комисия в
състав: съдия Татяна Кънчева - председател на Второ отделение в
Наказателна колегия, съдия Емил Марков /Търговска колегия/ и съдия
Мими Фурнаджиеа / Гражданска колегия./ Изготвен е Доклад с
резултатите от извършената проверка.

- В Апелативен съд-Пловдив проверката е извършена от комисия в
състав: съдия Красимир Влахов-заместник на председателя на ВКС и
ръководител на Гражданска колегия, съдия Дария Проданова-заместник
на председателя и ръководител на Търговска колегия и съдия Капка
Костова - председател на отделение в Наказателна колегия. Изготвен е
Доклад с резултатите от извършена проверка.
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- В Апелативен съд-Варна проверката е извършена от комисия в
състав: съдия Красимир Влахов - заместник на председателя на ВКС и
ръководител на Гражданска колегия, съдия Вероника Имова –
председател на Трето отделение в Наказателна колегия и съдия Ваня
Алексиева-председател на Второ търговско отделение. Изготвен е Акт с
резултатите от извършена проверка.

- В Апелативен съд-Бургас проверката е извършена от комисия в
състав: съдия Татяна Кънчева-председател на Второ отделение в
Наказателна колегия, съдия Тотка Калчева-председател на Първо
търговско отделение и съдия Пламен Стоев-председател на Второ
гражданско отделение. Изготвен е Доклад с резултатите от извършена
проверка.

- Във Военно-апелативния съд проверката е извършена от комисия
в състав: съдия Вероника Имова-председател на 3-то наказателно
отделение.  Изготвен е Акт с резултатите от извършена проверка.

Повишаване на квалификацията  на съдебни служители и съдебни
помощници в Гражданска колегия и Търговска колегия на ВКС

През 2016г. и 2017г. служителите са преминали през следните
теми на семинари и обучения:

„Документална сигурност на класифицираната информация“,
„Работа в екип“, „Опреснителна граматика за съдебните служители“,
„Съдебно - административно обслужване на граждани“,
„Административно обслужване на граждани със специфични
потребности“ и „Достъп до обществена информация“.

През 2017г. служителите са преминали обучение „Социална
комуникация в рамките на административни контакти с възрастни хора с
увреждания и хронични заболявания.“

АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБИ.
СЪДЕБНО ДЕЛОВОДСТВО.

Организация на работата в деловодството и в другите служби на
ВКС, е уредена с Правилника за администрацията на Върховния
касационен съд /обн., ДВ, бр. 24 от 18.03.2014г., отм., бр. 101 от
20.12.2016г./ и действащия към момента на извършване на проверката
Правилник за администрацията на Върховния касационен съд, обн., ДВ,
бр. 101 от 20.12.2016г.
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Съгласно правилника, действащ до 20.12.2016г., специализираната
администрация на съда подпомага и осигурява правораздавателната
дейност на съда. Организирана е в четири служби: служба
„Регистратура“, служба „Съдебни секретари“, служби „Съдебно
деловодство“ и служба „Архив“.

След 20.12.2016г. специализираната администрация на съда е
организирана в пет служби: служба „Регистратура“, служба
„Наказателни съдопроизводства“, служба „Граждански
съдопроизводства“, служба „Търговски съдопроизводства“ и служба
„Архив“.

Служба „Регистратура“ приема и регистрира входящата
кореспонденция; приема, подготвя и изпраща изходящата
кореспонденция; въвежда и осигурява на книжен и електронен носител
информацията за входящата и изходящата кореспонденция; регистрира и
разпределя постъпилите дела и книжа и извършва справки за
постъпилата и изпратената кореспонденция.

В служба „Регистратура“ се водят на електронен и книжен носител
следните регистърни книги: - входящ регистър за постъпващите за
разглеждане във ВКС дела; входящ регистър на постъпващата
кореспонденция; изходящ регистър на експедираните от ВКС дела и
преписки до всички съдилища в страната, извън тези на територията на
София; разносна книга за върнатите на други съдебни инстанции на
територията на София дела или преписки; разносна книга за
разпределената поща по колегии и отделения; книга за получените по
пощата и от бюро "Призовки" при Софийския градски съд призовки и
съобщения, изпратени от ВКС и книга за предаване на постъпилата
кореспонденция в отделенията на ВКС. За всяка календарна година се
завежда отделна регистърна книга.

Регистрирането на дела, съдържащи класифицирана информация,
се извършва в съответствие с изискванията на Закона на защита на
класифицираната информация. В изходящия регистър се вписват всички
дела и книжа, които съдът изпраща. Въведените в деловодната система
данни, касаещи входящата и изходящата поща на съда, не могат да се
подменят, а при неправилно въведени данни се извършва корекция от
длъжностното лице, отговарящо за деловодната система. Постъпилите в
служба "Регистратура" дела и книжа се обработват и предават на
отделенията до края на всеки работен ден, в който са получени, или най-
късно в началото на следващия работен ден. В разносна книга се вписват
всички дела и книжа, които се изпращат от ВКС до други съдилища на
територията на София или други ведомства в столицата. Веществените
доказателства след получаването им се предават на съответния
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деловодител. Книжата по образувани във ВКС дела се регистрират и
незабавно се предават в служба „Съдебно деловодство“.

След 20.12.2016г. служба „Регистратура“, продължава да
изпълнява горепосочените функции, като регистрирането и
обработването на класифицираната информация се извършва от
служител, получил разрешение за достъп по ЗЗКИ и при спазване на
изискванията на закона. Съдебният служител в служба „Регистратура“
следи за канцеларския вид на постъпващите в съда дела и проверява
наличието на всички описани в съпроводителното писмо приложения и
веществени доказателства. Входящият регистър за постъпващите за
разглеждане във ВКС дела съдържа входящите номера на постъпилите
дела във възходящ ред. Постъпилите в служба „Регистратура“ дела и
книжа се обработват и предават на служби „Граждански
съдопроизводства“ и „Търговски съдопроизводства“ до края на всеки
работен ден, в който са получени, или най-късно в началото на
следващия работен ден. Книжа по образувани във ВКС дела се
регистрират и незабавно се предават в служби „Граждански
съдопроизводства“ или „Търговски съдопроизводства“. В изходящия
регистър на експедираните от ВКС дела и преписки до всички съдилища
в страната извън тези на територията на София се вписват всички дела и
книжа, които съдът изпраща. В разносната книга за върнатите на други
съдебни инстанции на територията на София дела или преписки се
вписват всички дела и книжа, които се изпращат от ВКС до други
съдилища на територията на София или други ведомства в столицата.
Водените в служба „Регистратура“ книги подлежат на съхранение в
сроковете, посочени в номенклатурата на ВКС. За подадени в служба
„Регистратура“ жалби и молби на подателя се предоставя входящ номер
и дата или номер и дата върху втория им екземпляр.

Служби „Съдебни секретари“ и „Съдебно деловодство“ са били
част от специализираната администрация на ВКС до 20.12.2016г. С
влизане в сила на Правилника от 20.12.2016г. са обособени служби
„Граждански съдопроизводства“ и „Търговски съдопроизводства“, като
в състава им са включени съдебните секретари и съдебните
деловодители от службите, които са функционирали до 20.12.2016г. –
„Съдебни секретари“ и „Съдебно деловодство“.

 Служби „Граждански съдопроизводства“ и „Търговски
съдопроизводства“ се ръководят от секретар на колегия. Секретарят на
колегията организира и контролира работата на съдебните деловодители
и съдебните секретари в съответната колегия; организира провеждането
на общите събрания на колегията; участва като секретар в заседанията
на общите събрания на съдиите от съответната колегия; води и
съхранява срочните книги за откритите заседания на общите събрания
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на съответната колегия; обявява постановените решения от общото
събрание на колегията; организира обнародването на списъка на
насрочените за разглеждане съгласно чл. 289 от Гражданския
процесуален кодекс (ГПК) дела; подрежда в канцеларски дела и
съхранява постъпващите книжа, които не се образуват в съдебни дела
или не се отнасят до образувани дела, и изготвя отговори по повод на
постъпила в съответната колегия кореспонденция; изготвя сведения за
дейността на колегията; изготвя необходимите книжа по съдебни
поръчки; обучава новопостъпилите в колегията съдебни служители и
участва в комисии за проверка и изготвяне на предложения за предаване
на архивни документи на Националния архивен фонд.

Съгласно предвидените по чл. 34, ал.1 ПАВКС правомощия,
съдебните служители от „Граждански съдопроизводства“ и „Търговски
съдопроизводства“ обработват образуваните дела, въвеждат данни в
деловодната система за образуваните дела и за лицата, които се
призовават по делата, докладват постъпилите книжа по делата, следят
движението на делата и тяхната наличност, осигуряват информация на
страните по делата и на техните процесуални пълномощници; писмено
оформят протоколите по делата, изготвят списък за призоваване на
страните по делата, вещи лица и свидетели, изпращат призовки за
насрочените дела, подреждат приетите по доказателства и предават
делото на съдията докладчик, изготвят съобщения до страните по делата
за дадените от съда указания, изготвят съдебни удостоверения, изготвят
списъците за насрочените по дати дела и ги поставят на определените за
това места, подготвят списъка на специалистите и пр.

Служителите, получили разрешение за достъп до класифицирана
информация, издадено съгласно изискванията на ЗЗКИ, изготвят
съдебните протоколи и обработват делата, съдържащи класифицирана
информация.

Постъпилите от служба „Регистратура“ в служби „Граждански
съдопроизводства“ и „Търговски съдопроизводства“ дела се предават
незабавно на съдебния помощник към отделението за извършване на
предварителна проверка за формална допустимост и редовност на
жалбата или на молбата за отмяна и се докладват на председателя на
отделението. След разпореждане на председателя на отделението за
образуване делата се разпределят на принципа на случайния подбор чрез
електронно разпределение съобразно поредността на постъпването им.

Съдебните деловодители от служба „Граждански
съдопроизводства“ и служба „Търговски съдопроизводства“ следят за
пълнотата на извлечените от деловодната система данни за призоваване
на страните по делата по реда на чл. 289 ГПК, като проверяват
пълнотата на списъка на делата, данните по датата на съдебното
заседание, отделението, в което е образувано делото, номера на делото
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във ВКС и годината на образуването му, номера на делото, срещу чието
решение е подадена касационната жалба, имената на всички касатори с
данни за адресите и пълномощниците им.

Съдебните секретари оформят протоколите по делата в 3-дневен
срок от деня на откритото съдебно заседание. Отложените дела се
предават срещу подпис на деловодителя на отделението за изпълнение
на протоколните определения на съда.

Осигурена е и специално обособена адвокатска стая, в която се
сехраняват насрочените дела и се предоставят за справки и проучване на
страните по делата, на техните процесуални представители и на
адвокатите.

След постановяване на съдебно решение по съответното дело,
съдебните секретари обработват делото и го предават в служба
„Регистратура“ за връщането на инстанцията, от която е постъпило.
Образуваните пред ВКС дела по реда на чл. 47, ал. 1 от Закона за
международния търговски арбитраж след постановяване на решението
се предават от съдебния секретар на служба „Архив“, като на връщане
подлежи само приложеното арбитражно дело.

 При изпращане на образувано пред ВКС дело, по което съдът се е
произнесъл за подсъдността на спора, делото се изпраща на
инстанцията, която е определена да разгледа делото, а копие от
определението на съда ведно със съпроводително писмо се изпраща и на
инстанцията, от която делото е постъпило.

Постъпилите и образуваните във ВКС дела се подреждат в
шкафове с изключение на образуваните дела, съдържащи
класифицирана информация. Спрените и оставените без движение дела
и тези, по които тече срок за извършване на процесуални действия, се
подреждат отделно.

В Правилника за администрацията на ВКС подробно са
регламентирани и  правомощията на служба „Архив“, която приема
заявления за издаване на заверени преписи от съдебни решения и
определения, постановени от ВКС и издава преписи след разпореждане
на председателя на отделение или съдия и след внасяне на държавна
такса, приема заявления за издаване на незаверени преписи от решения и
определения, постановени от ВКС, и ги издава след заплащане на
държавна такса; обезпечава нуждите на съдиите и служителите от
специализирана литература; събира и съхранява съдебните актове на
ВКС и пр. В служба „Архив“ се съхраняват всички дела, по които ВКС е
първа инстанция, тълкувателните дела, копия от решения, постановени в
открито съдебно заседание от съдебните състави на ВКС, копия от
определенията, с които производството по делото се прекратява в
открито съдебно заседание, определенията, постановени в закрито
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заседание, и разпорежданията. Копията от постановените съдебни
актове се комплектoват по отделения като се класират по номера на акта,
за всяка календарна година. След обявяване на всички съдебни актове в
съответната срочна книга и в книгата за закрити заседания за всяка
календарна година, копията от съдебните актове се предават за
подвързване и подлежат на съхранение в служба „Архив“. На
съхранение в служба „Архив“ подлежат описните книги, срочните книги
за открити заседания, книгите за закрити заседания, азбучните
указатели. Свършените през текущата година дела, по които ВКС е
първа инстанция, и свършените тълкувателни дела се предават в служба
„Архив“ в началото на всяка календарна година.

Получаването, съхраняването и предаването на веществени
доказателства е уредено в Правилника за администрацията на ВКС /обн.,
ДВ, бр. 101 от 20.12.2016г./.

                                  Деловодни книги

В хода на проверката бяха проверени следните деловодни книги на
Гражданска колегия на ВКС:

Първо отделение, Гражданска колегия:

- Азбучен указател 2016 г.– води се от Служба „Съдебно
деловодство” за образуваните в Гражданска колегия дела /за Първо,
Второ, Трето и Четвърто отделение/. Азбучният указател съдържа
информация по азбучен ред по собствено име на страната, инициирала
производството. Азбучникът е прошнурован, номериран и подпечатан с
печата на съда, съдържа 98 листа + 298 страници;

- Азбучен указател 2017г. - води се от Служба „Граждански
съдопроизводства“ за образуваните в Гражданска колегия дела /за
Първо, Второ, Трето, Четвърто отделение и петчленен състав/. Първо
отделение - от 1 до 85 страници. Азбучният указател съдържа
информация по азбучен ред по собствено име на страната, инициирала
производството. Азбучникът е прошнурован, номериран и подпечатан с
печата на съда, съдържа 85 страници;

- Описна книга за 2016г. – води се от Служба „Съдебно
деловодство“ за съответната година. За Първо и Второ отделение - в
една книга. Книгата съдържа данните при образуване на делата,
съгласно чл.75, ал.3 и чл.90, ал.1 от ПАВКС/отм./ и е разделена на две
части – граждански дела и частни производства. Разпечатана е в края на
годината и е прошнурована, номерирана, съдържа 234 страници - част
граждански дела и 82 страници - част частни производства, липсва печат
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на съда. По данни на секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“ книгата се проверява, без това да е удостоверявано с
подпис и дата. Констатирано бе, че в първата част - граждански дела, по
част от делата не са вписани някои изискуеми данни  - пр. стр. 94 –
гр.дело № 2540/2016 г., стр. 95 – гр.дело № 2561/2016 г. и стр. 97 –
гр.дело № 2616/2016 г. – липсват: дата на насрочване; основание за
образуване; текстът от закона, предмет на спора; имена на страните в
процеса;

- Описна книга за 2017г. – води се от Служба „Граждански
съдопроизводства“ за съответната година и съдържа данните, съгласно
чл.44, ал.1 и ал.2 от ПАВКС. Книгата е разделена на две части –
граждански дела и частни производства. Разпечатана е в края на
годината и е прошнурована, номерирана и съдържа 245 страници,
липсва печат на съда. По данни на секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“ книгата се проверява без това да е удостоверявано с
подпис и дата. Констатирано бе, че в книгата са вписани изискуемите
данни;

- Срочна книга за открити съдебни заседания 2016г. - за Първо
гражданско отделение. Води се от съдебните секретари. Книгата е
прошнурована, номерирана и подпечатана, съдържа 2 титулни страници,
148 работни страници и една крайна. Съдържа информация за: дата на
съдебното заседание; номер на делото; състав на съда; докладчик по
делото /посочени са само инициали/; страни по делото, номер на делото,
чийто съдебен акт се атакува, номер на атакувания съдебен акт и име на
съда; номер на решение или определение, постановено в открито
съдебно заседание; дата на обявяване на съдебния акт; причини за
отлагане на делото в случай на отлагане. Диспозитивът на съдебните
актове е вписан в краткост или е залепен печатен текст. Данните се
попълват четливо;

- Срочна книга за открити съдебни заседания 2017г. – за Първо
гражданско отделение. Води се от Служба „Граждански
съдопроизводства”. Книгата е прошнурована, номерирана и
подпечатана, съдържа 2 титулни страници, 149 работни страници и една
крайна. Диспозитивът на съдебните актове е вписан в краткост или е
залепен печатен текст. Данните се попълват четливо;

- Книга за закрити заседания 2016г. - за Първо гражданско
отделение. Води се от съдебните секретари. Книгата е номерирана,
прошнурована, съдържа 3 титулни страници, 161 страници и 2 крайни,
поставен е печат на съда. Книгата съдържа пълната информация на
данните по чл.71 ал. 1 от ПАВКС/отм./ - пореден номер, номер на дело,
страни по делото, номер на делото, чийто съдебен акт се атакува и име
на съда, докладчик /съдебен състав не е посочен/, номер на съдебен акт,
дата на обявяване, диспозитив на съдебния акт, данни къде е изпратено
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делото и подпис на служител. Четливо се попълват данните. Първото
определение е постановено на 06.01.2016 г., а последното – на
30.12.2016г.;

- Книга за закрити заседания 2017г. – за Първо гражданско
отделение.  Води се от Служба „Граждански съдопроизводства”.
Книгата е номерирана, прошнурована, съдържа 3 титулни страници, 161
страници и 2 крайни, поставен е печат на съда. Книгата съдържа пълната
информация на данните по чл.52, ал.1 от ПАВКС - пореден номер, номер
на дело, страни по делото, номер на делото, чийто съдебен акт се атакува
и име на съда, докладчик /съдебен състав не е посочен/, номер на
съдебен акт, дата на обявяване, диспозитив на съдебния акт, данни къде
е изпратено делото и подпис на служител. Четливо се попълват данните.
Първото определение е постановено на 06.01.2017 г. г., а последното –
на 29.12.2017 г.;

- Срочна книга за закрити заседания по допустимост – по чл. 288
ГПК“ 2016г. – за Първо гражданско отделение. Води се от съдебните
секретари. Книгата е номерирана, прошнурована, поставен е печат на
съда, съдържа 2 титулни страници, 164 работни страници и 1 крайна.
Книгата съдържа пълната информация на данните по чл.71, ал. 1 от
ПАВКС/отм./ - пореден номер, номер на дело, страни по делото, номер
на делото, чийто съдебен акт се атакува и име на съда, докладчик
/съдебен състав не е посочен/, номер на съдебен акт, дата на обявяване,
диспозитив на съдебния акт, данни къде е изпратено делото и подпис на
служител. Четливо се попълват данните. Първото определение е
постановено на 04.01.2016 г., а последното – на 30.12.2016 г.;

- Срочна книга „Закрити заседания по допустимост – по чл. 288
ГПК“ 2017г. – за Първо гражданско отделение. Води се от Служба
„Граждански съдопроизводства”. Книгата е номерирана, прошнурована,
поставен е печат на съда, съдържа 3 титулни страници, 159 работни
страници и една крайна. Книгата съдържа пълната информация на
данните по чл.52, ал.1 от ПАВКС -  пореден номер, номер на дело,
страни по делото, номер на делото, чийто съдебен акт се атакува и съда,
докладчик /съдебен състав не е посочен/, номер на съдебен акт, дата на
обявяване, диспозитив на съдебния акт, данни къде е изпратено делото и
подпис на служителя. Четливо се попълват данните. Първото
определение е постановено на 03.01.2017 г., а последното – на
29.12.2017 г.

Проверени бяха на случаен принцип следните дела, постановени
от съдии - докладчици от Първо отделение, Гражданска колегия на ВКС,
с оглед вписване на информацията в срочните книги:

 Гр.д. №946/2016г. приключило с решение от 02.02.2017г.;
 Гр.д. №4367/2016г. приключило с решение от 19.10.2017г.;
 Гр.д. № 5426/2016 г. приключило с решение от 11.01.2018г.;
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 Гр.д. № 209/2017 г. приключило с решение от 26.10.2017г.;
 Гр.д. № 896/2017 г. приключило с решение от 19.01.2018г.;
 Гр.д. №810/2017 г. приключило с решение от 22.12.2017г.

Проверката по цитираните дела констатира, че в срочните книги
на Първо отделение, ГК се съдържа пълната необходима информация,
няма разлика в посочените дати на съдебните решения и датите на
връщане на делото в деловодството.

Второ отделение, Гражданска колегия:

- Азбучен указател 2016г.  - води се от Служба „Съдебно
деловодство”, подрежда се съгласно разпоредбата на чл. 77, ал. 2
ПАВКС(отм.) - по азбучен ред по собственото име на страната,
инициирала образуването на съответното производство. Съдържа 87
страници, прошнурован е и номериран, с подпис на секретаря на колегия
„Граждански съдопроизводства“ и печат на съда, положени върху
вътрешната страна на задната корица;

- Азбучен указател 2017г.  - води се от Служба „Граждански
съдопроизводства“, подрежда се съгласно разпоредбата на чл. 36, ал. 2
ПАВКС - по азбучен ред по собственото име на страната, инициирала
образуването на съответното производство. Съдържа 77 страници,
прошнурован е и номериран, с подпис на секретаря на колегия
„Граждански съдопроизводства“ и печат на съда, положени върху
вътрешната страна на задната корица;

-  Описна книга за 2016г. – води се от Служба „Съдебно
деловодство“. При проверката бе констатирано, че книгата съдържа
данни за образуваните дела, които са разделени на две части –
граждански дела и частни производства. Установено бе, че няма
задраскани и заличени текстове. В първата част - граждански дела, по
част от делата не са вписани някои изискуеми данни - липсва
информация по чл. 90, ал. 1, т. 7, т. 8 и т.11, във вр. с чл. 75, т. 3 ПАВКС
(отм.) – номерът на делото на първа инстанция, датата на насрочване и
регистрираните имена на страните в процеса (на стр. 76 - гр.д. №
2502/2016г., стр. 77 - гр.д. № 2586/2016г., стр. 87 – гр.д. № 2922/2016г. и
др.). Книгата съдържа 194 страници – прошнуровани и номерирани,
липсва печат на съда. Няма данни дали е извършвана проверка на
книгата, удостоверена с подпис и дата;

-  Описна книга за 2017г. – води се от Служба „Граждански
съдопроизводства“, съдържа данни за образуваните дела. Книгата е
разделена на две части – граждански дела и частни производства.
Разпечатана е в края на годината и е прошнурована, номерирана и
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съдържа 277 страници. Липсват печат на съда и подпис. Няма данни
дали е извършвана проверка на книгата, удоистоверено с подпис и дата;

-  Срочна книга за открити съдебни заседания 2016г. - води се от
съдебните секретарие, които са вписвали данните, предвидени в т.т.и 1-8
на чл. 68 ПАВКС (отм.). В случаите на отлагане на делото, са описани
причините за това (гр.д. № 5074/2015г., гр.д. № 1403/2016г.).
Диспозитивът на съдебните актове е вписван ръкописно, а в някои
случаи е залепван печатен текст (гр.д. № 4751/2017г., гр.д. №
5168/2015г., гр.д. № 1357/2016г. и др.). Книгата съдържа 148 листа,
прошнурована е и номерирана, с подпис на секретаря на колегия
„Граждански съдопроизводства“ и печат на съда. Липсват данни от
извършени проверки;

-  Срочна книга за открити съдебни заседания 2017г. - води се от
Служба „Граждански съдопроизводства”. Вписвани са  данните по т.т. 1-
10, съобразно чл. 50 ПАВКС. В случаите на отлагане на делото са
посочени причините (гр.д. № 3439/2016г., гр.д. № 3004/2016г.).
Диспозитивът на съдебните актове е вписван ръкописно, а в някои
случаи са залепвани печатни текстове (гр.д. № 3352/2016г., гр.д. №
60023/2016г., гр.д. № 99/2017г. и др.). Книгата съдържа 162 листа,
прошнурована е и номерирана, с подпис на секретаря на колегия
„Граждански съдопроизводства“ и печат на съда. Липсват данни за
извършени проверки;

-  Книга за закрити заседания 2016г. - води се от съдебните
секретари. Необходимата информация е вписана точно и четливо,
съобразно нормата на чл. 70, ал. 1 ПАВКС(отм.), с изключение на
информацията по чл. 70, ал. 1, т. 4 ПАВКС (отм.) - „съдебен състав и
докладчик“, като е вписвано името на докладчика или негови инициали
/съдебен състав не е посочен/. Диспозитивът на съдебните актове е
вписван ръкописно или са залепвани печатни текстове (ч.гр.д. №
2702/2015г., ч.гр.д. № 50151/2016г., ч.гр.д. № 4953/2016г. и др.). Датата
на връщане на делото се попълва коректно, съдържа подпис на
служителя, а датата на обявените актове съвпада с датата на връщане на
делото в деловодството. Книгата съдържа 161 листа, прошнурована е и
номерирана, с подпис на секретаря на колегия „Граждански
съдопроизводства“ и печат на съда. Липсват данни от извършени
проверки;

-  Книга за закрити заседания 2017г. - води се от Служба
„Граждански съдопроизводства”. Данните са вписвани, съобразно чл. 52,
ал. 1 ПАВКС, с изключение на информацията по чл. 52, ал. 1, т. 4
ПАВКС - „съдебен състав и докладчик“. Съдебен състав не е посочен, а
името на съдията или неговите инициали. Диспозитивът на съдебните
актове е вписван ръкописно или са залепвани печатни тестове (ч.гр.д. №
5275/2016г., ч.гр.д. № 1186/2017г., ч.гр.д. № 4491/2017г. и др.). Датата на
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връщане на делото се попълва коректно, съдържа подпис на служителя,
а датата на обявените актове съвпада с датата на връщане на делото в
деловодството. Книгата съдържа 166 листа, прошнурована е и
номерирана, с подпис на секретаря на колегия „Граждански
съдопроизводства“ и печат на съда. Липсват данни за извършени
проверки;

-  Срочна книга за закрити заседания по допустимост – по чл. 288
ГПК“ 2016г. - води се от съдебните секретари. Информацията е
вписвана, съобразно  чл. 70, ал. 1 ПАВКС (отм.), с изключение на
данните по чл. 70, ал. 1, т. 4 ПАВКС (отм.) - „съдебен състав и
докладчик“ - вписано е името на докладчика или негови инициали.
Диспозитивът на съдебните актове обикновено е вписан ръкописно, а в
някои случаи са залепвани печатни текстове (ч.гр.д. № 499/2016г., ч.гр.д.
№ 637/2016г., ч.гр.д. № 2530/2016г. и др.). Книгата съдържа 181 листа -
прошнуровани и номерирани, с подпис на секретар на колегия
„Граждански съдопроизводства“ и печат на съда. Липсват данни от
извършени проверки;

-  Срочна книга „Закрити заседания по допустимост – по чл. 288
ГПК“ 2017г. - води се от Служба „Граждански съдопроизводства”.,
попълнени са  данните, съобразно чл. 52, ал. 1 ПАВКС, с изключение на
информацията по чл. 52, ал. 1, т. 4 ПАВКС - „съдебен състав и
докладчик“, като е вписано името на докладчика или негови инициали.
Диспозитивът на съдебните актове е вписан ръкописно или са залепвани
печатни текстове (ч.гр.д. № 295/2017г., ч.гр.д. № 850/2017г., ч.гр.д. №
2017/2017г. и др.). Книгата съдържа 179 листа, прошнурована е и
номерирана, с подпис на секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“ и печат на съда. Липсват данни от извършени
проверки.

Проверени бяха на случаен принцип следните дела, постановени
от съдии - докладчици от Второ отделение, Гражданска колегия на ВКС,
с оглед вписване на информацията в срочните книги:

Гр.дело № 1074/2016г., приключило с решение от 30.06.2016г.;
Гр.дело № 1504/2016г., приключило с решение от 06.07.2016г.;
Гр.дело № 1072/2016г., приключило с решение от 21.11.2016г.;
Гр.дело № 2569/2017г., приключило с решение от 03.11.2017г.;
Гр.дело № 1699/2017г., приключило с решение от 15.11.2017г.;
Гр.дело № 465/2017г., приключило с решение от 28.11.2017г.

Проверката по цитираните дела констатира, че в срочните книги
на Второ отделение, ГК се съдържа необходимата информация и датата
на обявяване на съдебния акт съвпада с датата на обявяването му в
срочната книга за открити заседания и с датата на връщане на делото,
удостоверена с подпис от съдебен служител.
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Трето отделение, Гражданска колегия:

- Азбучен указател 2016г. – води се от Служба „Съдебно
деловодство” на ВКС, общо за четирите граждански отделения и
съдържа информация за образуваните в отделението дела. Подреден е по
азбучен ред по собствено име на страната, подала съответната молба или
жалба. Разпечатан е в края на годината и е прошнурован, номериран,
подписан от секретар „Граждански съдопроизводства“ и подпечатан с
печата на съда, съдържа 88 стр.;

- Азбучен указател 2017г. – води се от Служба „Граждански
съдопроизводства“ на ВКС, общо за четирите граждански отделения и
петчленен състав за съответната година и съдържа информация за
образуваните в отделението дела. Подреден е по азбучен ред по
собствено име на страната, подала съответната молба или жалба.
Разпечатан е в края на годината и е прошнурован, номериран, подписан
от секретар „Граждански съдопроизводства“ и подпечатан с печата на
съда, съдържа 74 стр.;

-  Описна книга за 2016г. – води се от Служба „Съдебно
деловодство“  на ВКС и съдържа данните в деловодната система при
образуване на делата, съгласно чл. 75, ал. 3 и чл. 90, ал. 1 от ПАВКС
(отм.). Книгата е разделена на две части – граждански дела и частни
производства. Констатирано бе при проверката на първата част, че се
води четливо, няма задрасквания и заличавания, номерирана е - съдържа
317 стр., прошнурована, не е подпечатана с печат на съда и не е
подписана. Липсват данни за извършени проверки, удостоверено с
подпис и дата. За част от делата се съдържа информация за страните по
делото и за датата на насроченото първо съдебно заседание. В описаните
от стр. 153 до стр.276 дела, липсва предвидената по правилника
информация за: номерът на делото, чийто акт се атакува; номер на
делото в първата инстанция; датата на насрочване; основанието за
образуване; текстът от закона, предмет на спора; регистрираните имена
на страните в процеса;

-  Описна книга за 2017г. – води се от Служба „Граждански
съдопроизводства“ на ВКС и съдържа данните в деловодната система
при образуване на делата, съгласно чл. 44, ал. 1 и ал. 2 ПАВКС. Книгата
е разделена на две части – граждански дела и частни производства.
Констатирано бе, че се води четливо, няма задрасквания и заличавания,
номерирана е - съдържа 290 стр., прошнурована, не е подпечатана с
печат на съда и не е подписана. Няма данни дали е проверявана;

- Срочна книга за открити съдебни заседания 2016г. – води се от
съдебните секретари. Прошнурована е и номерирана, съдържа 145 листа.
Не е подпечатана с печата на съда. Първото открито съдебно заседание е



64

проведено на 19.01.2016г., а последното о.с.з. – на 08.12.2016г. Книгата
съдържа необходимата информация, с изключение на графа 3 „Състав на
съда: Секретар, Прокурор“, която не е попълнена в по-голямата част от
делата. На някои места има забелвания – л. 15 /гр.д. № 2456/2015г./; л. 22
/гр.д. №6185/2015г./; л. 25, /гр.д. № 4655/2015г./; л. 9 /гр.д. № 4636/2016г.
и гр.д. № 3266/2016г.. Диспозитивът на съдебния акт е вписан непълно –
л. 32, гр.д. № 4229/2015г. и гр.д. № 4497/2015г.; л. 66, ред 200 /гр.д. №
338/2016г./ По някои от отложените дела, не са посочени причини за
отлагането – л. 11, гр.д.  5792/2015г.; л. 81, гр.д. № 3266/2016г.. В
последната графа „Дата на връщане на делото в архива и подпис на
служителя“ на места липсва подпис на служителя – л. 95, гр.д. №
4636/2016г. и гр.д. № 3266/2016г.;

-  Срочна книга за открити съдебни заседания 2017г. - води се от
Служба „Граждански съдопроизводства”. Прошнурована и номерирана
е, съдържа 149 листа, не е подпечатана с печата на съда. Първото
открито съдебно заседание е проведено на 23.01.2017г., а последното
о.с.з. – на 14.12.2017г. Книгата съдържа необходимата информация, с
изключение на графа 3 „Състав на съда: Секретар, Прокурор“, която не е
попълнена в по-голямата част от делата. Диспозитивът на съдебния акт е
в краткост – л. 5, гр.д. № 2801/2016г. и гр.д. № 50424/2016г., а на други
места е залепен печатен текст в цялост – л. 27, гр.д. № 5792/2015г. и гр.д.
№ 5416/2016г. По някои от отложените дела, не са посочени причини за
отлагането – л. 9, гр.д. № 5059/2016г.; л. 11, гр.д. № 5416/2016г. В
последната графа „Дата на връщане на делото в архива и подпис на
служителя“ на места липсва подпис на служителя – л. 4, гр.д. №
4765/2016г.; л. 22, гр.д. № 5318/2016г.; л. 25, гр.д. № 5267/2016г. и гр.д.
№ 101/2017г.;

- Книга за закрити заседания 2016г. - води се от съдебните
секретари в „Граждански съдопроизводства“. Прошнурована и
номерирана е, съдържа 166 листа, подписана, подпечатана с печата на
съда. Книгата съдържа необходимата информация. Първото определение
е постановено на 05.01.2016г., последното – на 29.12.2016г. Навсякъде са
вписани инициалите на съдията-докладчик, без да е посочван състава,
според изискванията на ПАВКС. Диспозитивът на съдебните актове е
вписан, но има и дела, по които не е отразен в цялост л. 5, гр.д. №
2805/2015г.; л. 9, гр.д. № 3685/2015г.; л. 10, гр.д. № 5854/2015г. По
няколко дела в последната графа няма подпис на съдебния служител – л.
19, гр.д. № 5207/2015г.; л. 23, гр.д. № 2418/2015г.; л. 25, гр.д. №
802/2016г. Има и случаи, в които цитираната графа изобщо не е
попълвана – л. 18, гр.д. № 1365/2015г. Налице са заличавания – л. 18,
гр.д. № 190/2016г.; л. 29, гр.д. № 812/2016г.; л. 59, гр.д. № 264/2016г.; л.
60, гр.д. № 554/2016г. По едно от делата, не е отбелязан номера на
делото и съда, чиито съдебен акт се атакува – л. 71, гр.д. № 2965/2016г.;
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- Книга за закрити заседания 2017г. – води се от Служба
„Граждански съдопроизводства”. Прошнурована и номерирана е,
съдържа 159 листа, подписана, подпечатана с печата на съда. Книгата
съдържа необходимата информация. Първото определение е
постановено на 10.01.2017г., последното – на 29.12.2017г. Навсякъде са
вписвани инициалите на съдията-докладчик, без да е посочван състава,
според изискванията на ПАВКС. Диспозитивът на съдебните актове е
вписан, но има и дела, по които не е отразен в цялост – л.11,  гр.д. №
4460/2016г., както и такива по които е залепен печатен текст – л. 17, гр.д.
№ 5059/2016г.; л. 98, гр.д. № 2324/2017г. На няколко места има
заличавания – л. 29, гр.д. № 725/2016г.; л. 83, гр.д. № 3329/2017г. По
голяма част от делата в последната графа, няма подпис на съдебния
служител – от л.1 до л. 7 /от гр.д. № 4713/2016г. до гр.д. № 4675/2016г./;

- Срочна книга „Закрити заседания по допустимост – по чл. 288
ГПК“ 2016г., води се от съдебните секретари в „Граждански
съдопроизводства“, състои се от две части: част първа 2016 г. –
прошнурована и номерирана е, съдържа 169 листа, подписана и
подпечатана е с печата на съда. Книгата съдържа необходимата
информация. Първото определение е постановено на 04.01.2016г., а
последното в част първа – на 25.10.2016г. Вписвани са инициалите на
съдията-докладчик, без да е посочван състава. Диспозитивът на
съдебните актове е вписан, но има и дела, по които не е отразен в цялост
– л. 102, гр.д. № 6289/2015г.; л. 152, гр.д. № 2265/2016г. и гр.д. №
1954/2016г. По някои дела в последната графа липсва подпис на
съдебния служител – л. 11, гр.д. № 5852/2015г. и гр.д. № 5817/2015г.; л.
13-14, гр.д. № 4737/2015г., гр.д. № 5248/2015г. и гр.д. № 5660/2015г. На
л. 157-159 /от гр.д. №  2500/2016г. до гр.д. № 2503/2016г./ има
заличавания, касаещи номера на съдебния акт; част втора 2016г. –
прошнурована и номерирана е, съдържа 164 листа, подписана и
подпечатана е с печата на съда. Книгата съдържа необходимата
информация. Продължава с определение, постановено на 25.10.2016г., а
последното определение е от 29.12.2016г. Навсякъде са вписвани
инициалите на съдията-докладчик, без да е посочван състава.
Диспозитивът на съдебните актове е вписан, но има и дела, по които не е
отразен в цялост – л. 51, гр.д. № 3122/2016г. Има заличавания – л. 3,
гр.д. № 2373/2016г. и гр.д. № 2676/2016г.; л. 58, гр.д. № 3331/2016г.; л.
59 след гр.д. № 61220/2016г. По някои дела в последната графа, няма
подпис на съдебния служител – л. 8, гр.д. № 53419/2015г. и гр.д. №
2900/2016г. На л. 49, гр.д. № 53439/2015г. има заличавания;

- Срочна книга „Закрити заседания по допустимост – по чл. 288
ГПК“ 2017г. – води се от Служба „Граждански съдопроизводства”,
състои се от две части:част първа 2017г. – прошнурована и номерирана
е, съдържа 163 листа, подписана и подпечатана е с печата на съда.
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Книгата съдържа необходимата информация. Първото определение е
постановено на 04.01.2016г., последното в част първа – на 01.08.2017г.
Навсякъде са вписани инициалите на съдията-докладчик, без да е
посочван състава. Диспозитивът на съдебните актове е вписан, но има и
дела, по които не е отразен в цялост – л. 28, гр.д. № 60240/2016г., гр.д. №
3841/2016г. и гр.д. № 3952/2016г.; л. 71, гр.д. № 4319/2019г. и гр.д. №
4593/2016г., както и дела, по които е залепен печатен текст – л. 163, гр.д.
№ 823/2017г. и гр.д. № 689/2017г. По някои дела в последната графа,
няма подпис на съдебния служител – л. 13, гр.д. № 60050/2016г., гр.д. №
3113/2016г. и гр.д. № 60088/2016г. На л. 94, гр.д. № 5202/2016г., както и
на л. 162, гр.д. № 243/2017г., гр.д. № 4301/2015г. и гр.д. № 83/2017г.  в
последната графа има заличавания; част втора 2017г. – прошнурована и
номерирана е, съдържа 160 листа, подписана и подпечатана е с печата на
съда. Книгата съдържа необходимата информация. Продължава с
определение, постановено на 01.08.2017г., а последното определение е
от 28.12.2016г. Навсякъде са вписани инициалите на съдията-докладчик,
без да е посочван състава. Диспозитивът на съдебните актове е вписан,
но има и дела, по които не е отразен в цялост – л. 11, гр.д. № 1049/2017г.
и гр.д. № 1213/2017г.; л. 28, гр.д. № 2170/2017г., както и такива, по които
е залепен печатен текст – л. 64, гр.д. № 2884/2017г. По някои дела в
последната графа, няма подпис на съдебния служител – л. 14, гр.д. №
871/2017г.; л. 16, гр.д. № 1285/2017г. На л. 6, гр.д. № 1258/2017г. и  л. 73,
гр.д. № 2119/2017г. има заличавания.

Проверени бяха на случаен принцип следните дела, постановени
от съдии-докладчици Трето отделение, Гражданска колегия на ВКС, с
оглед вписване на информацията в срочните книги:

Гр.дело № 3842/2016г., приключило с решение от 14.07.2017г.;
Гр.дело № 2705/2016г., приключило с решение от 27.03.2017г.;
Гр.дело № 158/2016г., приключило с решение от 23.06.2016г.;
Гр.дело № 134/2016г., приключило с решение от 06.04.2016г.;
Гр.дело № 2744/2017г., приключило с решение от 03.10.2017г.;
Гр.дело № 608/2017г., приключило с решение от 05.01.2018г.;
Гр.дело № 942/2017г., приключило с решение от 06.06.2017г.;
Гр.дело № 151/2017г., приключило с решение от 06.11.2017г.

Проверката по цитираните дела констатира, че в срочните книги
на Трето отделение, ГК се съдържа необходимата информация и датата
на обявяване на съдебния акт съвпада с датата на обявяването му в
срочната книга за открити заседания и с датата на връщане на делото,
удостоверена с подпис от съдебен служител.

           Четвърто отделение, Гражданска колегия:
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- Азбучен указател 2016 г.  -  води се от Служба „Съдебно
деловодство”.  Води се прецизно и съобразно изискванията на чл. 77,
ал.1 и ал. 2 от ПАВКС/отм./ Указателят е разделен на четири части -  за
четирите отделения на ГК. Разпечатан е в края на годината, и е
номериран, прошнурован и подпечатан с печата на съда, съдържа 123
страници;

- Азбучен указател 2017г.  - води се от Служба „Граждански
съдопроизводства“ прецизно и съобразно изискванията на чл. 36 и чл. 37
от ПАВКС. Указателят е разделен на пет части -  за четирите отделения
на ГК и азбучник на образуваните дела за 2017 г. на петчленните
състави. Разпечатан е в края на годината, и е номериран, прошнурован и
подпечатан с печата на съда, съдържа 88 страници;

- Описна книга за 2016 г. – води се от Служба „Съдебно
деловодство“. Като цяло описната книга е водена съобразно
изискванията на чл. 75, ал. 3 и чл. 90, ал. 1 от ПАВКС/отм./. Книгата е
разделена на две части – граждански дела и частни производства. Не се
установиха задрасквания, заличавания и липсващи текстове. Същата е
разпечатана в края на годината и е номерирана, прошнурована, но не е
подпечатана с печата на съда, съдържа 407 страници. По информация от
секретаря на колегия „Граждански съдопроизводства“ книгата е
проверявана периодично, но проверките не са удостоверявани с подпис
и дата. В първата част – граждански дела, по някои от делата не е
отразен текстът от закона - предмет на спора, първоинстанционният съд,
където делото е образувано, номерът на делото в първата инстанция,
регистрираните имена на ответната страна в процеса, датата на
насрочване - първо заседание/ от 17.06.2016 г. – гр.д.№ 2584/2016 г., стр.
157; от 16.08.2016 г. – гр.д.№ 8707/2016 г., стр.217; от 07.10.2016 г. –
гр.д.№ 4246/2016 г.,стр. 263/;

- Описна книга за 2017г. – води се от Служба „Граждански
съдопроизводства“  прецизно и съобразно изискванията на чл. 44, ал. 1 и
2 от ПАВКС. Книгата е разделена на две части – граждански дела и
частни производства. Не се установиха задрасквания, заличавания и
липсващи текстове. Разпечатана е в края на годината и е номерирана,
прошнурована, но не е подпечатана с печата на съда, съдържа 335
страници. По информация на секретаря на колегия „Граждански
съдопроизводства“ книгата е проверявана периодично, но проверките не
са удостоверявани с подпис и дата. В първата част – граждански дела, за
всички вписани дела се съдържат изискуемите данни;

-  Срочна книга за открити съдебни заседания 2016г. -  води се от
съдебните секретари в „Граждански съдопроизводства“. Книгата е
номерирана, прошнурована и подпечатана с печата на съда и съдържа
158 листа. Първото открито съдебно заседание е проведено на
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18.01.2016 г., а последното о.с.з. на 08.12.2016 г. и след него има
отразяване на о.с.з., проведено на 16.11.2016 г. по гр.д. № 2119/2016 г.,
на доклад на съдия Димитър Димитров. Книгата съдържа необходимата
информация, но на места е забелвана и вписана нечетливо. По
гр.д.№4106/2016 г.- л. 102, в последната графа „ дата на връщане на
делото и подпис на служителя“, е вписана датата, на която делото с
обявен съдебен акт е върнато, но липсва подпис на служителя. По някой
от отложените дела не са посочени причините за това –л. 7 – гр.д. №
5463/2015 г., л. 71 – гр.д.№ 916/2016 г. При по-голяма част от делата
диспозитивите на съдебните решения са разпечатани от деловодната
система и са залепени. Малко са делата делата, по които диспозитивите
са вписани ръкописно;

-  Срочна книга за открити съдебни заседания 2017 г. - води се от
Служба „Граждански съдопроизводства”. Книгата е номерирана,
прошнурована и е подпечатана с печата на съда, съдържа 164 листа.
Първото открито съдебно заседание е проведено на 23.01.2017 г., а
последното о.с.з. на 07.12.2017г. Книгата съдържа необходимата
информация, но на места е вписана нечетливо. По гр.д.№ 5261/2016 г.- л.
88, в последната графа „дата на връщане на делото и подпис на
служителя“, е вписана датата, на която делото с обявен съдебен акт е
върнато, но липсва подпис на служителя. По някои от отложените дела
не са посочени причините за това –л. 2 –гр.д.№ 4126/2016 г. и гр.д. №
7641/2013 г. При по-голяма част от делата диспозитивите на съдебните
решения са вписани ръкописно. По-малък е броят на делата, по които
диспозитивите са разпечатани от деловодната система и са залепени;

- Книга за закрити заседания 2016 г. - води се от съдебните
секретари. Книгата е номерирана, прошнурована и е подпечатана с
печата на съда, съдържа 169 листа. Първото определение в закрито
съдебно заседание е постановено на 04.01.2016 г., а последното – на
29.12.2016 г. Книгата съдържа необходимата информация, но на места е
вписана нечетливо и е забелвана. В последната графа „дата на връщане
на делото и подпис на служителя“ са вписани данните, с изключение на
л. 18 – гр.д.№4804/2015 г. и л. 76 – гр.д.№ 3660/2016 г., по които липсва
подпис на служителя. Диспозитивите на  съдебните актове са вписани
ръкописно или са разпечатани от деловодната система и залепени;

- Книга за закрити заседания 2017г. - води се от съдебните
секретари. Книгата е номерирана, прошнурована и е подпечатана с
печата на съда, съдържа 167 листа. Първото определение в закрито
съдебно заседание е постановено на 05.01.2017 г., а последното – на
28.12.2017 г. Книгата съдържа необходимата информация, но на места е
вписана нечетливо. В последната графа „дата на връщане на делото и
подпис на служителя“ са вписани данните, с изключение на л. 23 –
гр.д.№  5204/2016 г. и л. 72 – гр.д.№ 5279/2016 г., по които липсва
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подпис на служителя. Диспозитивите на  съдебните актове са вписани
ръкописно или са разпечатани от деловодната система и залепени;

- Срочна книга за закрити заседания по допустимост – по чл.
288 ГПК“ 2016г. - води се от съдебните секретари, в две части.
Номерирана е прошнурована и подпечатана  с печата на съда. Първата
част съдържа 166 л., а втората част съдържа 180 л. Първото определение
в закрито съдебно заседание по допустимост е постановено на
04.01.2016 г., а последното – на 12.09.2016 г. Във втората част първото
определение в з.з. по допустимост е постановено на 26.08.2016 г. и
веднага следва определение от 19.09.2016 г., а последното – на
29.12.2016 г. Последната графа „дата на връщане на делото и подпис на
служителя“ се попълва коректно, а вписаните дати са идентични с
датите на обявените съдебни актове, посочени в предходната графа.
Съдебният състав не се попълва, съобразно изискването на чл. 71, ал. 1,
т. 4 ПАС/отм./, а са вписани инициалите на докладчика;

- Срочна книга „Закрити заседания по допустимост – по чл.
288 ГПК“ 2017г. - води се от съдебните секретари, в две части.
Номерирана е, прошнурована и е подпечатана с печата на съда. Първата
част съдържа 162 л., а втората част съдържа 161 л. Първото определение
в закрито съдебно заседание по допустимост е постановено на
03.01.2017 г., а последното – на 12.06.2017 г. Във втората част първото
определение в з.з. по допустимост е постановено на 12.06.2017 г., а
последното – на 29.12.2017 г. Последната графа „дата на връщане на
делото и подпис на служителя“ се попълва коректно, а вписаните дати са
идентични с датите на обявените съдебни актове, посочени в
предходната графа. Съдебният състав не се попълва, съобразно
изискването на чл. 52, ал. 1,т. 4 ПАС, а са вписани инициалите на името
на докладчика.

Проверени бяха на случаен принцип следните дела, постановени
от съдии - докладчици от Четвърто отделение, Гражданска колегия на
ВКС, с оглед вписване на информацията в срочните книги:

Гр.д. № 5434/2016г., приключило с решение от 02.04.2018г.,;
Гр.д.№ 2138/2016г., приключило с решение от 18.01.2017 г.;
Гр.д.№ 891/2016 г., приключило с решение от 26.07.2016 г., ;
Гр.д.№ 1812/2016 г., приключило с решение от 25.10.2016 г.;
Гр.д. № 384/2017г., приключило с решение от 18.12.2017г.;
Гр.д.№ 838/2017 г., приключило с решение от 18.07.2017 г.;
Гр.д.№ 171/2017 г., приключило с решение от 11.10.2017 г.;
Гр.д.№ 1157/2017 г., приключило с решение от 06.10.2017  г.

Проверката по цитираните дела констатира, че в срочните книги
на Четвърто отделение, ГК се съдържа необходимата информация и
датата на обявяване на съдебния акт съвпада с датата на обявяването му
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в срочната книга за открити заседания и с датата на връщане на делото,
удостоверена с подпис от съдебен служител.

Деловодни книги
Петчленни състави, ГК на ВКС

Проверени бяха:
- Срочна книга за петчленните състави, Гражданска  колегия – за

2016г. В една книга е вписана информацията за периода 2009г.-2016г.
Прошнурована е, номерирана и подпечатана с печата на съда, съдържа
142 л. Първият съдебен акт за 2016г. е постановен и вписан на
07.01.2016г., а последният - на 27.12.2016г. Първото открито съдебно
заседание е проведено на 20.01.2016г., а последното о.с.з. - на
13.12.2016г. Книгата съдържа необходимата информация,  води се
пълно, точно и четливо. В последната графа „дата на връщане на делото
и подпис на служителя“ данните са вписани коректно, без пропуски.
Имената на съдебния състав и на докладчика по делото се попълват
точно и ясно. Диспозитивите са вписани ръкописно - пълно и коректно;

- Срочна книга за петчленните състави, Гражданска  колегия – за
2017г. В една книга е вписана информацията за периода  2017г.-2019г.
Прошнурована е, номерирана и подпечатана с печата на съда, съдържа
160 л. Първият съдебен акт за 2017г. е постановен и вписан на
04.01.2017г., а последният - на 22.12.2017г. Книгата съдържа
задължителните данни,  води се пълно, точно и четливо. В последната
графа „дата на връщане на делото и подпис на служителя“ е вписана
необходимата информация, без пропуски. Имената на съдебния състав и
на докладчика по делото се попълват точно и ясно. Диспозитивите са
вписани пълно и коректно в съответната графа - ръкописно или са
залепени допълнително.

В хода на проверката бяха проверени следните деловодни книги на
Търговска колегия на ВКС:

Първо отделение, Търговска колегия:

- Азбучен указател 2016 г. - води се от Служба „Съдебно
деловодство” за образуваните в Търговска колегия дела, за двете
отделения общо. Азбучният указател е подреден по азбучен ред по
собственото име на страната, инициирала образуването на съответното
производство. Разпечатан е в края на годината, прошнурован,
номериран  и подпечатан  с печата на съда,  съдържа 69 страници;

- Азбучен указател 2017 г. - води се от Служба „Търговски
съдопроизводства“ на ВКС за двете отделения общо. Азбучният указател
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е подреден по азбучен ред по собственото име на страната, инициирала
образуването на съответното производство. Разпечатан е в края на
годината, прошнурован, номериран и подпечатан  с печата на съда,
съдържа 85 страници;

- Описна книга за 2016 г. – води се от Служба „Съдебно
деловодство“  и съдържа данните при образуване на т. дела, съгласно
изискванията на чл. 75, ал.3 и чл. 90, ал.1 от ПАВКС/ отм./. Книгата е
разделена на две части – търговски дела  и частни производства.
Разпечатана е в края на годината, прошнурована, номерирана  и
подпечатана с печата на съда, съдържа 154 стр. Констатирано бе, че в
първата част - търговски дела  по част от делата не са вписани някои от
изискуемите данни - липсва  дата на насрочено първо с.з., номерът на
делото, чийто акт се атакува, регистрирани имена на страните в процеса,
текстът от закона, предмет на делото -  т.д. № 1998/16 /113 стр./, т.д. №
1357/2016  /79  стр./, т.д.1720/2016  / стр.99/;

- Описна книга за 2017 г. – води от Служба „Търговски
съдопроизводства“ на ВКС и съдържа данните, съгласно изискванията
на чл. 44, ал.1 и ал.2 от ПАВКС. Разпечатана е в края на годината,
номерирана, прошнурована и подпечатана с печата на съда, съдържа 268
стр. Книгата е разделена на две части – търговски дела и частни
производства. Проверката установи, че в първата част на книгата -
търговски дела, всички описани дела съдържат изискуемите данни.

 - Срочна книга за открити съдебни заседания 2016г. - води се от
съдебните секретари, за всяка година. Проверена е на 29.12.2016 г.,
което е удостоверено с подписа на секретар. Първото съдебно заседание
е проведено на 18.01.2016 г., последното - 12.12.2016 г. Съдържа: дата на
съдебното заседание, състав на съда, докладчик по делото, номер на
делото, страни по делото, номер на делото, чийто съдебен акт се атакува,
номер на атакувания съдебен акт и име на съда, състав на съда, номер на
решение или определение, постановено в открито съдебно заседание,
дата на обявяване на съдебния акт,  причини за отлагане на делото в
случай на отлагане, датата на връщане на делото в архивата и
съответния съд и подпис на служителя. Диспозитивът на съдебните
актове е вписан в краткост. Книгата е прошнурована, номерирана и
съдържа 151 листа, като е изписана само до л. 92. Спирането на
производството и отлагането на делата са вписани с червен цвят. Не са
вписани причините за отлагане на делото -  т.д. 2705/2016- л.57, т.д. №
1617/2016 - л. 74. На места диспозитивът е вписан непълно- пр. по т.д. №
2927/2015г. - „Отменя и постановява. печатен текст“- л. 85; по т.д. №
601/2015г.: “Отменя и постановява печатен текст“- л.42.; по т.д. №
2512/2016г. – „Отменя решението и постановява печатен текст“ – л. 55;

 - Срочна книга за открити съдебни заседания 2017 г. - води се от
съдебните секретари, проверена е на 29.12.2017 г., удостоверено с
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подписа на секретар. Съдържа реквизитите, посочени в чл. 68-70 от
ПАВКС. Книгата е прошнурована, номерирана и съдържа 153 листа,
изписана до л. 82. Първото проведено о.с.з. е вписано на 23.01.2017 г.,
последното – на 11.12.2017 г.; Диспозитивът на съдебните актове е
вписан накратко: по т.д. № 640/20 16- л.42 - „Отменява решение и
постановява: отхвърля, осъжда /печатен текст/“,  както и по  т. д. №
461/2016 - л. 30: „Отменява и постановява печатен  текст“, не са вписани
причините за отлагане на делата по т.д.№ 908/2016- л. 14,  т. д. №
112/2017 – л.30;

 - Книга за закрити заседания 2016 г. - води се от съдебните
секретари и съдържа 162 листа. Номерирана е, прошнурована и
подпечатана с печата на съда и подпис на секретар. Първото
определение в закрито съдебно заседание е вписано на 04.01.2016 г., а
последното - на 30.12.2016 г. Книгата съдържа необходимата
информация: пореден номер; номер на делото; страни по делото, номер
на делото, чийто съдебен акт се атакува, номер на атакувания съдебен
акт и име на съда; съдебен състав и докладчик; номер на съдебния акт;
дата на обявяване; диспозитив на постановения съдебен акт; данни къде
е изпратено делото и подпис на длъжностното лице.  Последната графа
„дата на връщане на делото“ се попълва коректно, а вписаните дати са
идентични с датите на обявените съдебни актове, посочени в
предходната графа. Проверена е на 30.12.2016 г, л.74, удостоверено с
подпис на секретар;

- Книга за закрити заседания 2017 г. -  води се от съдебните
секретари и съдържа 330 листа. Номерирана е, прошнурована и
подпечатана с печата на съда и подпис на  секретар. Проверена е на
30.12.2016 г., л.160,  удостоверена с подпис на секретар. Първото
определение в закрито съдебно заседание е вписано на 06.01.2017 г., а
последното - на 30.12.2017 г. Съдържа необходимата информация;

 - Срочна книга за „Закрити заседания по допустимост – по чл. 288
ГПК“  за 2016 г.  Води се от съдебни секретари за всяка  година, като за
2016 г. е в две части. Първото определение е постановено на 04.01.2016
г., а  последното - на 14.07.2016г. Първата част съдържа 168 страници,
номерирана е, прошнурована и подпечатана с печата на съда и подпис.
Втората част съдържа 169 страници, номерирана е, прошнурована и
подпечатана с печата на съда. Проверена е съответно на 14.07.2016 г. и
на 30.12.2016 г., удостоверено с подпис на секретар. Първото
определение е постановено на 14.07.2016 г.,  а последното - на
30.12.2016 г. Съгласно чл. 71, ал.1 ПАВКС  /отм./ книгата съдържа:
пореден номер; номер на делото; страни по делото, номер на делото,
чийто съдебен акт се атакува, номер на атакувания съдебен акт и име на
съда; съдебен състав и докладчик; номер на съдебния акт; дата на
обявяване; диспозитив на постановения съдебен акт; данни къде е
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изпратено делото и подпис на длъжностното лице. Установи се, че
съдебният състав не се попълва, съобразно изискването на чл. 74, ал.1,
т.4 ПАВКС /отм./, а са вписани само инициалите на докладчика;

  - Срочна книга за „Закрити заседания по допустимост – по чл.
288 ГПК“ 2017г. Води се от съдебни секретари за всяка година. Първото
определение е вписано на  03.01.2017 г., а последното - на 22.12.2017 г.
Книгата съдържа 328 страници, номерирана е, прошнурована и
подпечатана с печата на съда и подпис. Проверена е на 29.12.2017 г.,
удостоверено с подпис на л.317. Съдържа необходимата информация.
Съдебният състав не се попълва, съобразно изискването на чл. 52, ал.1,
т.4 ПАВКС , а са вписани само инициалите на докладчика.

Проверени бяха на случаен принцип следните дела, постановени
от съдии - докладчици от Първо отделение, Търговска колегия  на ВКС,
с оглед вписване на информацията в срочните книги:

Т.дело №894/2016г., приключило с решение от 09.05.2017 г.;
Т.дело №2179/2016г., приключило с решение от 20.07.2017 г.;
Т.дело №488/2016г., приключило с решение от 15.02.2017 г.;
Т.дело № 268/2017г., приключило с решение от 30.11.2017г.;
Т.дело №746/2017г., приключило с решение от 22.12.2017 г.;
Т.дело №975/2017г., приключило  с решение от 27.11.2017 г.
Проверката по цитираните по-горе дела констатира, че в срочните

книги на Първо отделение, ТК се съдържа необходимата информация.
Датата на обявяване на съдебния акт съвпада с датата на обявяването му
в срочната книга за открити заседания и с датата на връщане на делото,
удостоверена с подпис от съдебен служител.

Второ отделение, Търговска колегия:

- Азбучен указател 2016г. - води се от Служба „Съдебно
деловодство” за образуваните в Търговска колегия дела, общо за двете
търговски отделения. Подреден е по азбучен ред по собственото име на
страната, подала съответната молба или жалба. Разпечатан е в края на
годината и е прошнурован, номериран и подпечатан с печата на съда,
съдържа 177 л.;

- Азбучен указател 2017г. - води се от Служба „Търговски
съдопроизводства“, общо за двете търговски отделения и съдържа
информация за образуваните в колегията дела. Подреден е по азбучен
ред по собственото име на страната, подала съответната молба или
жалба. Разпечатан е в края на годината и е прошнурован, номериран и
подпечатан с печата на съда, съдържа 89 л.;

- Описна книга за 2016г. - води се Служба „Съдебно
деловодство“ и съдържа данните в деловодната система при образуване
на т. дела, съгласно чл. 75, ал.3 и чл. 90,ал.1 от ПАВКС (отм.). Книгата е
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разделена на две части - Търговски дела и Частни производства.
Разпечатана е в края на годината и е прошнурована, номерирана и
подпечатана с печата на съда, съръджа 164 стр. Констатирано бе, че в
първата част „Търговски дела“ - по част от делата не са вписани някои
от изискуемите данни - пр. л. 162 - т.д. № 2652/2016г., л. 163 - т.д. №
2656/2016г. и л.96 - т.д. № 1762/2016г. – липсват данни за номера на
делото, чийто акт се атакува, дата на насрочване, основание за
образуване, текстът от закона предмет на спора и регистрираните имена
на страните в процеса;

- Описна книга за 2017г. - води се от Служба „Търговски
съдопроизводства“ на ВКС и съдържа данните в деловодната система
при образуване на делата, съгласно чл. 44,ал.1 и ал.2 ПАВКС.
Разпечатана е в края на годината и е прошнурована, номерирана и
подпечатана с печата на съда, съдържа 282 л. Книгата е разделена на две
части - Търговски дела и Частни производства. Проверката установи, че
в първата част на книгата се съдържат изискуемите данни;

- Срочна книга за открити съдебни заседания 2016г. - води се от
съдебните секретари. Прошнурована е, номерирана и подпечатана с
печата на съда, съдържа 160 л. Първото открито съдебно заседание е
проведено на 20.01.2016г., а последното о.с.з. - на 13.12.2016г. Книгата
съдържа необходимата информация, но на места е забелвана и вписана
нечетливо. На някои от страниците, в последната графа „дата на
връщане на делото и подпис на служителя“ не е вписана датата, на която
делото с обявен съдебен акт е върнато – пр. л. 21- т.д. № 828/2015г.; л.
22- т.д. №1486/2015г.; л.8 – по т. дело № 2893/2015г. /липсват дата и
подпис на служителя/. По някои от отложените дела, не са посочвани
причините за това – л. 23 - т.д. № 2859/2015г.; л. 71- т.д. № 508/2016г., л.
4- т.д. № 2859/2015г. Диспозитивът на съдебните актове е вписан в
краткост -„отхвърля предявените искове“ – т.д. № 2841/2015г.- л.3, т.д.
№ 2346/2015г.- л.3, т.д. № 2622/3015г. – л.8;

- Срочна книга за открити съдебни заседания 2017г. - води се от
съдебните секретари. Прошнурована е, номерирана и подпечатана с
печата на съда, съдържа 160 л. Първото открито съдебно заседание е
проведено на 24.01.2017г., а последното о.с.з. - на 13.12.2017г. Книгата
съдържа необходимата информация, на места е вписана нечетливо. В
последната графа „дата на връщане на делото и подпис на служителя“ са
вписани данните, без пропуски. По някои от отложените дела, не са
посочвани причините за това – л. 68 - т.д. № 1632/2016г.; л. 76 - т.д. №
1725/2017г., л. 77 - т.д. № 2620/2017г. Диспозитивът на съдебните актове
е вписан в краткост „отменя решението“ или „отхвърля предявените
искове“– т.д. № 1507/2017г.- л.81; т.д. № 1077/2015г.- л.6, т.д. №
1331/2016г. – л.23;
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- Книга за закрити заседания 2016г. - води се от съдебните
секретари. Прошнурована е, номерирана и подпечатана с печата на съда,
съдържа 162 л. Първото определение в закрито съдебно заседание е
постановено на 04.01.2016г., а последното - на 30.12.2016г. Книгата
съдържа необходимата информация. В последната графа „дата на
връщане на делото и подпис на служителя“ са вписани данните, с някои
изключение - пр. л. 59 – т.д. № 3018/2015г. - липсва дата; л. 66 - т.д. №
2308/2015г.  Книгата е проверена и това е удостоверено с подпис на
секретаря на колегията и дата на извършената проверка – 30.12.2016г.;

- Книга за закрити заседания 2017г. - води се от съдебните
секретари в колегия „Търговски съдопроизводства“. Прошнурована е,
номерирана и подпечатана с печата на съда, съдържа 146 л. Първото
определение в закрито съдебно заседание е постановено на 06.01.2017г.,
а последното - на 30.12.2017г. Книгата съдържа необходимата
информация. В последната графа „дата на връщане на делото и подпис
на служителя“ са вписани данните, с някои изключения - пр. л. 35 – т.д.
№ 2004/2016г. и л. – 44 т.д. №914/2016г. – в последната графа липсва
дата и подпис на служителя. Книгата е проверена и това е удостоверено
с подпис на секретаря на колегията и дата на извършената проверка –
29.12.2017г.;

- Срочна книга за закрити заседания по допустимост – по чл. 288
ГПК“ 2016г. - води се от съдебните секретари, в две части.
Прошнурована е, номерирана и подпечатана с печата на съда. Първата
част съдържа 161 л., а втора част съдържа 162 л. Първото определение в
закрито съдебно заседание по допустимост е постановено на
04.01.2016г., а последното – на 20.07.2016г.  Във втората част, първото
определение в з.з. по допустимост е постановено на 21.07.2016г., а
последното - на 30.12.2016г. Книгата съдържа необходимата
информация. Последната графа „дата на връщане на делото и подпис на
служителя“ се попълва коректно, а вписаните дати са идентични с
датите на обявените съдебни актове, посочени в предходната графа.
Съдебният състав не се попълва, съобразно изискването на чл.
71,ал.1,т.4 ПАС(отм.), а са вписани инициалите на докладчика. Книгата
е проверявана на 30.12.2016г., което е удостоверено с дата и подпис на
секретаря на колегията;

- Срочна книга за закрити заседания по допустимост – по чл. 288
ГПК“ 2017г. - води се от съдебните секретари в колегия „Търговски
съдопроизводства“, в две части. Прошнурована е, номерирана и
подпечатана с печата на съда. Първата част съдържа 166 л., а втората
част съдържа 321 л. Първото определение в закрито съдебно заседание
по допустимост е постановено на 03.01.2017г., а последното – на
17.11.2017г.  Във втората част първото определение в з.з. по
допустимост е постановено на 17.11.2017г., а последното - на
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29.12.2016г. Книгата съдържа необходимата информация. Последната
графа „дата на връщане на делото и подпис на служителя“ се попълва
коректно, а вписаните дати са идентични с датите на обявените съдебни
актове, посочени в предходната графа. Съдебният състав не се попълва,
съобразно изискването на чл. 52, ал.1, т.4 ПАС, а са вписани инициалите
на докладчика. Книгата е проверявана на 29.12.2017г., което е
удостоверено с дата и подпис на секретаря на колегията.

Проверени бяха на случаен принцип следните дела, постановени
от съдии - докладчици от Второ отделение, Търговска колегия  на ВКС,
с оглед вписване на информацията в срочните книги:

Т.дело № 927/2016г., приключило с решение от 12.12.2016г.;
Т.дело №1056/2016г., приключило с решение от 01.09.2017г.;
Т.дело №2143/2016г., приключило с решение от 26.09.2017г.;
Т.дело №1785/2016г., приключило с решение от 07.02.2018г.;
Т.дело №1628/2016г., приключило с решение от 14.082017г.;
Т.дело №608/2017г., приключило с решение от 03.11.2017г.;
Т.дело №638/2017г., приключило с решение от 13.10.2017г.;
Т.дело №555/2017г., приключило с решение от 21.09.2017г.;
Т.дело №682/2017г., приключило с решение от 22.03.2018г.;
Т.дело №86/2017г., приключило с решение от 03.03.2017г.

Проверката по цитираните по-горе дела констатира, че в срочните
книги за открити съдебни заседания на Второ отделение, ТК за 2016г. и
2017г. се съдържа необходимата информация, съобразно изискванията
на ПАС (издаден от ВСС, обн., ДВ, бр. 24 от 18.03.2014 г., отм., бр. 101
от 20.12.2016 г. ) и ПАС (издаден от ВСС, обн., ДВ, бр. 101 от 20.12.2016
г.). Проверката не установи различие в датите, на които са обявени
съдебните решения и датите, на които делата са върнати в съда, вписани
в съответните графи на срочните книги.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА ПО ОБРАЗУВАНЕ И
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ И ТЪРГОВСКИТЕ
ДЕЛА

Организацията на дейността по образуване и разпределение на
делата във ВКС е регламентирана с Правила за разпределяне, образуване
и подреждане на делата в гражданската и търговска колегия на
Върховния касационен съд, утвърдени на 15.02.2013г. от председателя
на ВКС.

Съгласно утвърдените правила делата по описа на Гражданска или
Търговска колегия се образуват по подадена касационна жалба, частна
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жалба, молба за отмяна на влязло в сила съдебно решение, искане за
спиране изпълнението на невлязло в сила въззивно решение или влязло в
сила решение /в случай, че касационната жалба или молбата за отмяна
не е изпратена на ВКС или приложената към искането за спиране
касационна жалба или молба за отмяна не е администрирана/, както и в
други случаи, при които закон предвижда компетентност на ВКС.
Посочено е, че когато по делото са подадени две или повече касационни
или частни жалби срещу един съдебен акт на въззивния съд, се образува
едно касационно дело, респективно частно дело. По същия начин се
процедира и в случай, че заедно с касационната жалба срещу
първоначалното въззивно решение е подадена жалба и срещу решение
на въззивния съд за неговото допълване, поправка на очевидна
фактическа грешка или тълкуване.

Жалбите и приложенията към всяка една от тях се подреждат
последователно съобразно изготвен образец, като между тях и
съответните приложения се поставя нарочен разделител в жълт цвят.

Печатът за образуване на дело се поставя върху протокола за
извършеното случайно разпределение за определяне на съдия-
докладчик. При образуване на делото съответният председател на
отделение определя и датата на закритото заседание по чл. 288 или чл.
307, ал. 1 ГПК. Когато са подадени две или повече жалби е образувано и
частно производство наред с касационното, делата се докладват на
определения докладчик веднага след образуването им. Към всяко
образувано дело се прилага справка за разпределените дела на
съответната дата, с оглед необходимостта от удостоверяване, че делото е
разпределено съобразно реда на неговото постъпване.

Регламентирано е, че при необходимост от заместване в открито
съдебно заседание на член на съдебния състав, заместникът се определя
с разпореждане на заместника на председателя и ръководител на
Гражданска или Търговска колегия.

Разпределението на делата на съдии-докладчици се извършва при
спазване на разпоредбата на чл. 9 ЗСВ, на принципа на случайния
подбор чрез електронно разпределение на делата съобразно поредността
на постъпването им. Останалите двама съдии в тричленния състав са
членовете на постоянния съдебен състав, в който заседава съдията-
докладчик. Посочено е, че когато по отношение на докладчика е налице
пречка за участие в разглеждането на делото по смисъла на чл. 22, ал. 1
ГПК, определянето на друг докладчик се извършва по общия ред, при
изключване от разпределение на членовете на първоначално
определения състав, като в този случай съставът по делото е
постоянният съдебен състав на новоопределения докладчик. При
наличие на такава пречка по отношение на член на съдебния състав,
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който не е докладчик, се извършва ново разпределение за определяне на
член на състава, без да се променя докладчика и другия член.

По постъпилите касационна жалба /жалби/ и една или повече
частни жалби по същото дело, които са изпратени едновременно на
ВКС, се образува касационно производство по касационната жалба
/жалби/ и частни производства съобразно броя на обжалваните
определения или разпореждания на въззивния съд. В този случай
частното производство се подрежда в отделно дело и се прилага към
касационното дело, като частното производство се разпределя на
докладчика по касационното дело при използване на опцията
„определен избор“ в програмата за случайно разпределение на делата.
Посочено е в случай, че една от жалбите по делото е нередовна или
недопустима, същото се връща на съответния въззивен съд по реда,
указан в Заповед № 2281/19.12.2012г. на председателя на ВКС.

По подадени две или повече частни жалби срещу различни
съдебни състави по едно дело, които са изпратени едновременно на
ВКС, се образува частно производство по всяка от жалбите, като делата
се прикрепват едно към друго. Разпределението се извършва по жалбата,
заведена с най-малък входящ номер в изпращащия съд, като останалите
частни производства се разпределят на същия докладчик при използване
на опцията „определен избор“ в програмата за случайно разпределение
на делата. В случай, че една от въззивните жалби по делото е нередовна
или недопустима, същото се връща на съответния въззивен съд по реда,
указан в Заповед № 2281/19.12.2012г. на председателя на ВКС.

По постъпили касационна жалба/молба за отмяна и искане за
спиране изпълнението на осъдителното въззивно решение, се образува
едно касационно производство, по което определеният съдебен състав се
произнася и по искането за спиране.

По искане за спиране изпълнението на въззивно или влязло в сила
решение, след проверка на допустимостта и редовността на
касационната жалба /респективно молбата за отмяна/, се образува частно
производство. В случай, че към същото е приложена оригиналната
касационна жалба /молбата за отмяна/, която не е администрирана, след
произнасяне по искането за спиране същата, заедно с приключилото
частно производство се изпраща на въззивния съд за изпълнение на
процедурата по чл. 285 ГПК, респ. на първоинстанционния съд за
изпълнение на процедурата по чл. 306 ГПК. След постъпване на
администрираната касационна жалба, по нея се образува касационно
производство. Съдията-докладчик по касационното дело се определя на
случаен принцип по общия ред. По аналогичен начин се процедира при
постъпване на администрираната молба за отмяна, по която се образува
гражданско /търговско/ дело.
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Съставът, на който е разпределено касационното дело, се
произнася по искането за освобождаване на обезпечението, след
приключване на производството по касационната жалба. Във всички
случаи, при които е постъпило искане за спиране изпълнението на
въззивно решение /независимо дали се образува в самостоятелно частно
производство или в гражданско или търговско дело по касационна жалба
или по молба за отмяна/, делото се разпределя между съдиите, които не
са в разрешен отпуск, в командировка или отсъстват по друга причина.
Информация за това се предоставя от ръководителите на Гражданска и
Търговска колегия и отдел „Човешки ресурси“, които уведомяват
ежедневно длъжностните лица, извършващи разпределението.

При постъпване на частна жалба срещу акт на въззивен съд за
връщане или оставяне без разглеждане на жалба, частна жалба или
молба за отмяна, се образува частно производство. Към досието на
делото последователно се подреждат съпроводително писмо, протокол
от случайното разпределение на делото, справка за разпределените през
деня дела в съответната колегия /или поток в Гражданска колегия/,
вносна бележка, частната жалба, пълномощно /ако има такова/, отговор
от съответната страна /ако има такъв/, списък на страните, съобщения,
плик. Върнатата жалба и всички приложения към нея остават към
кориците на въззивното дело, а молбата за отмяна и приложенията към
нея-към кориците на първоинстанционното дело. След приключване на
производството по частната жалба, делото се изпраща на съответния
съд.

Посочено е, че във всички останали случаи, преценката за вида и
броя на делата, които следва да бъдат образувани, се извършва от
съответния заместник на председателя на ВКС и ръководител на
Гражданска или Търговска колегия.

Съгласно Заповед № 170 от 01.02.2013г. на председателя на ВКС,
изменена със Заповед № 1950 от 04.12.2013г., при спор за подсъдност
между Върховния касационен съд и Върховния административен съд,
повдигнат от състав на ВКС, както и при спор за подсъдност между общ
и административен съд, повдигнат от общия съд, е наредно да се
образува частно дело по описа на съответната колегия на ВКС съобразно
предметната й компетентност, подлежащо на разглеждане от смесен
състав, включващ трима представители на ВКС /един от които-
докладчик/ и двама представители на ВАС.

Образуването и разпределението на делата е възложено на
заместниците на председателя и ръководители на колегии на ВКС. В
случай, че не е ясно коя е колегията, на която следва да се разпредели
делото, въпросът се решава съвместно от съответните заместник-
председатели, като при невъзможност за постигане на съгласие случаят
се докладва на председателя.
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Разпределението на делата за определяне на съдии- докладчици е
наредено да се извършва при спазване принципа на случайния подбор
чрез електронно разпределение съобразно поредността на постъпването
на делата между съдиите от съответната колегия, в съответствие с чл. 9
от Закона за съдебната власт. Останалите двама представители на ВКС в
смесения състав, когато делото е разпределено на Гражданска или
Търговска колегия,  са членовете на   постоянния   съдебен   състав,    в
който участва съдията-докладчик. За извършеното разпределение се
съставя протокол, който се прилага по делото заедно със справка, в
която е посочена датата на встъпване на всеки от тримата съдии във
ВКС, с оглед подреждането на членовете на смесения състав по
старшинство, както и списък на съдиите от ВАС, участвали при
разглеждане на делото в друга инстанция, с оглед изключването им от
разпределение. Разпределението се извършва поотделно, като в
програмата за разпределение на делата се предвиди механизъм за
изравняване натовареността на съдиите от съответната колегия като
докладчици и като членове на състави по посочените по-горе дела в
рамките на календарната година.

Посочено е, че в случай, че по отношение на докладчика или член
на съдебния състав е налице пречка за участие в разглеждането на
делото по смисъла на чл.22, ал. 1 ГПК, определянето на друг докладчик
или член на състава се извършва по общия ред. За делата се установява
отделна номерация за всяка колегия съобразно поредността на тяхното
постъпване и образуване.

Наредено е подреждането на книжата в делата да се извършва в
поредност по приложени образци за касационни производства, за частни
производства, за частни касационни производства, за частни
производства, образувани по искания за спиране изпълнението на
въззивно или влязло в сила решение, за граждански /търговски дела/,
образувани по молба за отмяна на влязло в сила съдебно решение.

ОБРАЗУВАНЕ, ДВИЖЕНИЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА
ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА, РАЗГЛЕЖДАНИ ОТ

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД

ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ

Гражданската колегия на Върховния касационен съд е ръководена
от съдия Красимир Влахов – Зам-председател на ВКС, считано от
11.04.2012г. до 20.02.2018г.  Съдия Светла Димитрова е избрана за
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заместник - председател на ВКС и ръководител на Гражданска колегия
на ВКС, с решение на СК на ВКС по протокол № 7 от 20.02.2018г.

Колегията е структурирана в четири отделения - Първо
гражданско отделение с председател съдия Бранислава Павлова-
Ямалиева, Второ гражданско отделение с председател съдия Емануела
Балевска, Трето гражданско отделение с и.ф. председател съдия Таня
Митова /до м. септември 2016г, съдия Светла Димитрова /от
03.10.2016г/. и съдия Мария Иванова /считано от 12.04.2018г/ и
Четвърто гражданско отделение с председател Бойка Стоилова /до
18.01.2019г./ и съдия Борислав Белазелков /считано от 18.01.2019г./.
.

За 2016 г. –
Брой несвършени дела в ГК в началото на годината – 1561 бр., в

това число 1319 касационни дела и 242 частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 6298 бр., в това число 4715

касационни дела и 1583 частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 7859 бр., в това число

6034 касационни дела и 1825 частни производства.
Свършени дела през годината 5087 бр., в това число 1152

касационни дела и 851 частни производства. Свършени със съдебен акт
по същество общо 2003 бр.

За 2017 г. –
Брой несвършени дела в ГК в началото на годината – 2665 бр., в

това число 2426 касационни дела и 239 частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 5257 бр., в това число 3665

касационни дела и 1592 частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 7922 бр., в това число

6091 касационни дела и 1831 частни производства.
Свършени дела през годината 5289 бр., в това число 986

касационни дела и 915 частни производства. Свършени със съдебен акт
по същество общо 1901 бр.

ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ
ПЪРВО ОТДЕЛЕНИЕ

В Първо гражданско отделение, съгласно Заповед № 1015 от
27.05.2008 г. на председателя на ВКС, се разглеждат вещноправни
спорове и делби, в това число спорове по Закона за собствеността,
Закона за наследството, Закона за държавната собственост, Закона за
общинската собственост, Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи, Закон за възстановяване собствеността върху горите
и земите от горския фонд, Закона за възстановяване собствеността върху
одържавени имоти, § 1 от Преходните и заключителни разпоредби за
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Закона за кооперациите, Закона за устройство на територията, Закона за
кадастъра и имотния регистър и др. закони.

Със Заповед № 2141 от 29.09.2017 г. на председателя на ВКС на
основание чл.114, ал.1, т.1 от ЗСВ, считано от 02.10.2017 г. е направено
разпределение на съдиите от Гражданска колегия по състави, като в
първо отделение са разпределени девет съдии. Първи съдебен състав:
Бранислава Павлова, Теодора Гроздева и Владимир Йорданов, втори
съдебен състав: Жанин Силдарева, Дияна Ценева и Ваня Атанасова и
трети съдебен състав: Маргарита Соколова, Светлана Калинова и
Гълъбина Генчева.

До 15.11.2016 г. и.ф. председател на Първо гражданско отделение
е съдия Добрила Василева, след нейното пенсиониране председател на
отделението е съдия Бранислава Павлова, съгласно Заповед № 1937 от
16.11.2016г. на председателя на ВКС.

За 2016 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 325 бр., в това

число 283 бр. касационни дела и 42 бр. частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 1272 бр., в това число 946

бр. касационни дела и 326 бр. частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината - 1597 бр., в това число

1229 бр. касационни дела и 368 бр. частни производства.
Свършени дела през годината - 1034 бр., в това число 745 бр.

касационни дела и 289 бр. частни производства. Свършени със съдебен
акт по същество общо 424 бр.

За 2017 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 555 бр., в това

число 508 бр. касационни дела и 47 бр. частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 1001 бр., в това число 752

бр.  касационни дела и 249 бр. частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината - 1556 бр., в това число

1260 бр.   касационни дела и 296 бр. частни производства.
Свършени дела през годината - 951 бр., в това число 721 бр.

касационни дела и 230 бр. частни производства. Свършени със съдебен
акт по същество общо 368 бр.

ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ
ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ

Съгласно Заповед № 1015/27.05.2008г. на председателя на ВКС,
постъпващите след 01.01.2009г. дела в Гражданска колегия на ВКС се
разпределят по реда на чл. 9 от ЗСВ в две групи гражданскоправни
спорове:
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Във Второ гражданско отделение (както и в Първо гражданско
отделение) – вещни спорове и делби, в това число спорове по Закона за
собствеността, Закона за наследството, Закона за държавната
собственост, Закона за общинската собственост, Закона за собствеността
и ползването на земеделските земи, Закона за възстановяване на
собствеността върху горите и земите от горския фонд, Закона за
възстановяване на собствеността върху одържавени недвижими имоти,
параграф 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за
кооперациите, Закона за устройство на територията, Закона за кадастъра
и имотния регистър и други закони. Съдия Пламен Стоев е бил и.ф.
председател на Второ гражданско отделение, считано от 05.01.2015г. до
16.11.2016г., от когато председател на отделението е съдия Емануела
Балевска, съгласно Заповед № 1938 от 16.11.2016г. на председателя на
ВКС.

За 2016 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 233 бр., в това

число 192 бр. касационни дела и 41 бр. частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 1025 бр., в това число 788

бр. касационни дела  и 237 бр. частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 1258 бр., в това число 980

бр. касационни дела и 278 бр. частни производства.
Свършени дела през годината 771 бр., в това число 561 бр.

касационни дела и 210 бр. частни производства. Свършени със съдебен
акт по същество общо 284 бр.

За 2017 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 470 бр., в това

число 426 бр. касационни дела и 44 бр. частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 901 бр., в това число 672 бр.

касационни дела и 229 бр. частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 1371 бр., в това число

1098 бр. касационни дела и 273 бр. частни производства.
Свършени дела през годината 817 бр., в това число 617 бр.

касационни дела и 200 бр. частни производства. Свършени със съдебен
акт по същество общо 263 бр.

ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ
ТРЕТО ОТДЕЛЕНИЕ

Със Заповед № 1015 от 27.05.2008г. на председателя на ВКС е
наредено постъпващите след 01.01.2009г. дела в Гражданска колегия на
ВКС да се разпределят по реда на чл.  9  от ЗСВ в две групи
гражданскоправни спорове, като за Трето ГО (както и за Четвърто ГО),
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са както следва: облигационни, трудови и други спорове, в това число
спорове по Закона за задълженията и договорите, Кодекса на труда,
Закона за уреждане на колективните трудови спорове, Закона за
държавния служител, Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България, Закона за Министерство на вътрешните работи,
Закона за адвокатурата, Закона за нотариусите и нотариалната дейност,
Закона за частните съдебни изпълнители, Закона за отговорността на
държавата и общините за вреди, Закона за защита от дискриминацията,
Закона за лицата и семейството Семейния кодекс, Закона за закрила на
детето, Закона за защита срещу домашното насилие, Закона за
жилищностроителните кооперации, Закона за  управление на етажната
собственост, Закона за авторското право и сродните му права, Закона за
държавната финансова инспекция и други закони. Председател на Трето
отделение е съдия Таня Митова – до 03.10.2016г., след което за
председател на отделението е избрана съдия Светла Димитрова,
до 20.02.2018г., когато е избрана за заместник на административния
ръководител – заместник - председател и ръководител на Гражданска
колегия на ВКС, считано от 20.02.2018г., на основание решение по
протокол № 7 на ВСС от 20.02.2018г.

За 2016 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 491 бр., в това

число 412 касационни дела и 79 частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 1734 бр., в това число 1288

касационни дела, от които 194 прехвърлени търговски дела и 446 частни
производства.

Общо дела за разглеждане през годината 2225 бр., в това число
1700 касационни дела и 525 частни производства.

Свършени дела през годината 1529 бр., в това число 1089
касационни дела и 440 частни производства. Свършени със съдебен акт
по същество общо 562 бр.

За 2017 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 666 бр., в това

число 608 касационни дела и 58 частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 1530 бр., в това число 1018

касационни дела и 512 частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 2196 бр., в това число

1626 касационни дела и 570 частни производства.
Свършени дела през годината 1562 бр., в това число 1097

касационни дела и 465 частни производства. Свършени със съдебен акт
по същество общо 529 бр.
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ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ
ЧЕТВЪРТО ОТДЕЛЕНИЕ

В отделението се разглеждат облигационни, трудови и други
спорове, в това число спорове по Закона за задълженията и договорите,
Кодекса на труда, Закона за уреждане на колективните трудови спорове,
Закона за държавния служител, Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България, Закона за Министерство на вътрешните работи,
Закона за адвокатурата, Закона за нотариусите и нотариалната дейност,
Закона за частните съдебни изпълнители, Закона за отговорността на
държавата и общините за вреди, Закона за защита от дискриминацията,
Закона за лицата и семейството Семейния кодекс, Закона за закрила на
детето, Закона за защита срещу домашното насилие, Закона за
жилищностроителните кооперации, Закон за управление на етажната
собственост, Закона за авторското право и сродните му права, Закона за
държавната финансова инспекция и други закони. Председател на
отделението е съдия Бойка Стоилова Спасова, считано от 18.12.2013г.

За 2016 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 507 бр., в това

число 427 бр. касационни дела и 80 бр. частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 2226 бр., в това число 1652

бр. касационни дела  и 574 бр. частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 2733 бр., в това число

2079 бр. касационни дела и 654 бр. частни производства.
Свършени дела през годината 1716 бр., в това число 1218 бр.

касационни дела и 498 бр. частни производства. Свършени със съдебен
акт по същество общо 698 бр.

За 2017 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 965 бр., в това

число 875 бр. касационни дела и 90 бр. частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 1765 бр., в това число 1163

бр. касационни дела и 602 бр. частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 2730 бр., в това число

2038 бр.  касационни дела и 692 бр. частни производства.
Свършени дела през годината 1919 бр., в това число 1342 бр.

касационни дела и 577 бр. частни производства. Свършени със съдебен
акт по същество общо 702 бр.

Проверката на дела по докладчици и отделения в Гражданска
колегия на ВКС, избрани на случаен принцип, констатира следното:
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ПЪРВО ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ

Първи състав
Съдия Бранислава Павлова

Съдия Теодора Гроздева
Съдия Владимир Йорданов

Съдия Добрила Василева (пенсионирана от 15.11.2016г.)

Съдия Бранислава Павлова –председател на
Първо гражданско отделение

Съдия Бранислава Павлова е съдия във ВКС от 03.02.1997 г. /Акт
за встъпване в длъжност от 03.02.1997 г./. Със Заповед № 1937 от
16.11.2016 г. на председателя на ВКС съдия Павлова е определена за
председател на Първо отделение, ГК на ВКС. Председател е на първи
съдебен състав. Правораздавала е в четвърти състав към м. януари 2016
г., в трети състав към м. октомври 2016 г., в първи състав към м.
ноември 2016 г., в трети състав към м. декември 2016 г. и в първи състав
след м. януари 2017 г. със съдиите Теодора Гроздева и Владимир
Йорданов.

Съгласно Заповед № 2141 от 29.09.2017 г. на председателя на ВКС
за разпределението на съдиите от Гражданска колегия по състави, съдия
Бранислава Павлова е в първи съдебен състав със съдиите Теодора
Гроздева и Владимир Йорданов.

Предоставените данни за съдията са следните:
За 2016 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 17 бр., в това

число 14 бр. касационни дела и 3 бр. частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 117 бр., в това число 88 бр.

касационни дела и 29 бр. частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината - 134 бр., в това число

102 бр.  касационни дела и 32 бр. частни производства.
Свършени дела през годината - 100 бр., в това число 68 бр.

касационни дела и 32 бр. частни производства. Свършени със съдебен
акт по същество общо 43 бр.

За 2017 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 48 бр., в това

число 47 бр. касационни дела и 1 бр. частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 66 бр., в това число 65 бр.

касационни дела и 1 бр. частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината - 114 бр., в това число

112 бр. касационни дела и 2 бр. частни производства.
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Свършени дела през годината - 70 бр., в това число 68 бр.
касационни дела и 2 бр. частни производства. Свършени със съдебен акт
по същество общо 26 бр.

Граждански дела, образувани през 2016 г. и 2017 г.,
 разгледани в открито съдебно заседание

Гр.д. № 13/2016г. е образувано на 05.01.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 97/2015г. по описа на Окръжен съд -
Монтана, регистрирана в съда на 30.12.2015г. Разпределено е на съдия
Бранислава Павлова. С определение от 29.02.2016 г., след като е
изслушал делото в з.з. на 27.01.2016 г., съдът е допуснал касационно
обжалване на въззивното решение. Указал е да се внесе държавна такса в
едноседмичен срок от съобщението и последиците от неизпълнението,
разпоредено е след изтичане на срока делото да се докладва за
насрочване или прекратяване. В открито съдебно заседание на
11.05.2016 г.  е даден ход на делото, докладвано е, даден е ход по
същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение след
съвещание. С решение от 15.07.2016 г. съдът е оставил в сила частично
въззивното решение,  отменил е частично въззивното решение и върнал
в тази част делото за ново разглеждане от друг състав на Окръжен съд –
Монтана.

Гр.д. № 946/2016 г. е образувано на 07.03.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 924/2015 г. на Апелативен съд –
София, регистрирана в съда на 01.03.2016 г. Разпределено е на съдия
Бранислава Павлова с протокол за избор на докладчик от 07.03.2016 г.,
подписан от разпределящия служител Л. Т.. С определение от 19.04.2016
г., след като е изслушал докладваното в з.з. на 16.03.2016 г. дело, съдът е
допуснал касационно обжалване на въззивното решение. Указал е да се
внесе държавна такса в едноседмичен срок от съобщението и
последиците от неизпълнението, разпоредено е след изтичане на срока
делото да се докладва за насрочване или прекратяване. В открито
съдебно заседание на 28.09.2016 г.  е даден ход на делото, докладвано е,
даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение
след съвещание. С решение от 02.02.2017 г. съдът е оставил в сила
въззивното решение.

Гр.д. № 1085/2016 г. е образувано на 12.03.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 819/2015 г. на Окръжен съд -
Пловдив, регистрирана в съда на 10.03.2016 г. Разпределено е на съдия
Бранислава Павлова с протокол за избор на докладчик от 12.03.2016 г.,
подписан от разпределящия служител Л. Т.. С определение от 21.06.2016
г., след като е изслушал докладваното в з.з. на 16.03.2016 г. дело, съдът е
допуснал касационно обжалване на въззивното решение. Указал е да се
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внесе държавна такса в едноседмичен срок от съобщението и
последиците от неизпълнението. Разпоредено е след изтичане на срока
делото да се докладва за насрочване или прекратяване. В открито
съдебно заседание на 12.10.2016 г.  е даден ход на делото, докладвано е,
даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение
след съвещание. С решение от 06.02.2017 г. съдът е оставил в сила
въззивното решение частично, отменил е въззивното решение частично
и се е произнесъл по спора в тази част.

Гр.д. №1135/2017г. е образувано на 17.03.2017 г. по молба за
отмяна на  влязло в сила решение по гр.дело № 4540/2013 г. по описа на
Районен съд –Варна, регистрирана в съда на 15.03.2017 г. Разпределено е
на съдия Бранислава Павлова. С определение от 27.03.2017 г., след като
е изслушал докладваното  в з.з. на 22.03.2017 г. дело, съдът е допуснал
за разглеждане молбата за отмяна на влязлото в сила решение и е
насрочил открито съдебно заседание за 17.05.2017 г., когато е даден ход
на делото, докладвано е, даден е ход по същество и съдът е обявил, че
ще се произнесе с решение след съвещание. С решение от 17.07.2017 г.
съдът е оставил без уважение молбата за отмяна на влязлото в сила
решение.

Гр.д. №2953/2017 г. е образувано на 21.07.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 2935/2015 г. по описа на Софийски
градски съд, регистрирана в съда на 19.07.2017г.  С разпореждане от
21.07.2017 г. на Емануела Балевска - председател на Второ  ГО при ГК
на ВКС е постановено да се образува производство по реда на чл.288
ГПК. Разпределено е на съдия Бранислава Павлова с протокол за избор
на докладчик от 21.07.2017 г., подписан от разпределящия служител С.
Г.. С определение от 14.02.2018 г., след като е изслушал докладваното в
з.з. на 29.11.2017 г. дело, съдът е допуснал касационно обжалване на
въззивното решение. Указал е да се внесе държавна такса в
едноседмичен срок от съобщението и последиците от неизпълнението.
Разпоредено е след изтичане на срока делото да се докладва за
насрочване или прекратяване. Указанието е изпълнено и открито
съдебно заседание е насрочено за 26.09.2018 г., когато делото е
отложено за ново разглеждане на 21.11.2018 г. поради данни за починала
страна. С определение от 12.10.2018 г., след като е изслушал
докладваното в з.з. на 10.10.2018 г. дело, съдът е заличил починалата
страна и е конституирал на нейно място наследниците й по закон. В
открито съдебно заседание на 21.11.2018 г.  е даден ход на делото,
докладвано е, даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение след съвещание. С решение от 29.03.2019г. е
отменено въззивното решение.

Гр.д. № 1451/2017 г. е образувано на 06.04.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 491/2016 г. на Апелативен съд –
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Пловдив, регистрирана в съда на 04.04.2017 г. Разпределено е на съдия
Бранислава Павлова с протокол за избор на докладчик от 06.04.2017 г.,
подписан от разпределящия служител Л. Т.. С определение от 19.10.2017
г., след като е изслушал докладваното в з.з. на 27.09.2017 г. дело, съдът е
допуснал касационно обжалване на част от въззивното решение. Указал
е да се внесе държавна такса в едноседмичен срок от съобщението и
последиците от неизпълнението. Разпоредено е след изтичане на срока
делото да се докладва за насрочване или прекратяване. В открито
съдебно заседание на 24.01.2018 г.  е даден ход на делото, докладвано е,
даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение
след съвещание. С решение от 13.07.2018 г. съдът е отменил въззивното
решение частично и се е произнесъл по спора, обезсилил е частично
въззивното решение.

Гр.д. № 2022/2017 г. е образувано на 18.05.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 1288/2016 г. на Окръжен съд – Стара
Загора, регистрирана в съда на 16.05.2017 г. Разпределено е на съдия
Бранислава Павлова с протокол за избор на докладчик от 18.05.2017 г.,
подписан от разпределящия служител Л. Т.. С определение от 19.12.2017
г., след като е изслушал докладваното в з.з. на 25.10.2017 г. дело, съдът е
допуснал касационно обжалване на въззивното решение. Указал е да се
внесе държавна такса в едноседмичен срок от съобщението и
последиците от неизпълнението. Разпоредено е след изтичане на срока
делото да се докладва за насрочване или прекратяване. В открито
съдебно заседание на 21.03.2018 г.  е даден ход на делото, докладвано е,
даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение
след съвещание. С решение от 17.07.2018 г. съдът е отменил въззивното
решение и се е произнесъл по спора.

Граждански дела, разгледани в закрито съдебно заседание
по допустимост

Гр.д. №45/2016г. е образувано на 06.01.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 577/2014 г. по описа на Окръжен съд
- Кюстендил, регистрирана в съда на 04.01.2016 г. Разпределено е на
съдия Бранислава Павлова. С определение от 08.03.2016 г., след като е
изслушал докладваното в з.з. на 10.02.2016 г. дело, съдът не е допуснал
касационно обжалване на въззивното решение.

Гр.д. №967/2017г. е образувано на 09.03.2017г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 2479/2016 г. по описа на Окръжен
съд-Пловдив, регистрирана в съда на 07.03.2017г. Разпределено е на
съдия Бранислава Павлова. С определение от 28.06.2017 г., след като е
изслушал докладваното в з.з. на 31.05.2017 г. дело, съдът не е допуснал
касационно обжалване на въззивното решение.
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Граждански дела, образувани преди 01.01.2016г.
и неприключени към 01.10.2018г.

Гр.д. № 7259/2014 г. е образувано на 15.12.2014 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 16334/2011 г. по описа на Софийски
градски съд, регистрирана в съда на 11.12.2014 г. С разпореждане от
15.12.2014 г. на Пламен Стоев–председател на Второ ГО при ГК на ВКС
е постановено да се образува производство по чл.288 от ГПК.
Разпределено е на съдия Бранислава Павлова на 15.12.2014 г. и към
делото е приложен протокол за избор на докладчик, подписан от
разпределящия служител Л. Т.. С определение от 05.03.2015 г., след като
е изслушал докладваното в з.з. на 11.02.2015 г. дело, съдът го е върнал
на Софийски градски съд за провеждане на производство по реда на
чл.247 ГПК. Постановено е след изпълнение на указанията делото да се
върне за разглеждане на касационната жалба. С определение от
13.07.2015 г., след като е изслушал докладваното в з.з. на 03.06.2015 г.
дело, съдът е допуснал касационно обжалване на въззивното решение.
Указал е да се внесе държавна такса в едноседмичен срок от
съобщението и последиците от неизпълнението. Разпоредено е след
изтичане на срока делото да се докладва за насрочване или
прекратяване. Указанието е изпълнено и с разпореждане от 03.08.2015 г.
е насрочено открито съдебно заседание за 07.10.2015 г., когато е даден
ход на делото, ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с
решение след съвещание. С определение от 06.11.2015 г., съдът е
отменил определението за ход на устните състезания, тъй като след
обявяване на делото за решаване по същия правен въпрос е образувано
тълкувателно дело и е спрял производството на основание чл.292 ГПК
до приемане на Тълкувателно решение по тълкувателно дело №3/2015 г.
на ВКС, ОСГК. С определение от 10.12.2018 г., след като е изслушал
докладваното в з.з. на 03.12.2018 г. дело, съдът е възобновил
производството, тъй като тълкувателното решение е прието и обявено на
29.11.2018 г. Делото е насрочено в открито заседание за 23.01.2019 г.,
когато е  отложено за 17.04.2019г.

Спрени производства по граждански дела,
образувани през 2016г. и през 2017г.

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“ съдия Павлова няма спрени граждански дела,
образувани през 2016 г. и през 2017 г.
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Граждански дела, образувани през 2016г. и през 2017г.,
по които е отменен хода по същество

Гр.д. № 1556/2016г. е образувано на 07.04.2016 г. по касационна
жалба срещу  решение по гр.дело №719/2013 г. по описа на Окръжен
съд-София, регистрирана в съда на 05.04.2016 г.  С разпореждане № 291
от 07.04.2016 г. на съдия Добрила Василева – председател на Първо ГО
при ГК на ВКС е постановено да се образува производство по реда на
чл.288 ГПК. Разпределено е на съдия Жанин Силдарева на 07.04.2016 г.
и към делото е приложен протокол за избор на докладчик, подписан от
разпределящия служител С. Г..

С определение от 25.07.2016 г. съдът е допуснал касационно
обжалване на решение от 14.07.2015 г., поправено с решение от
05.02.2016 г. по гр.дело № 719/2013 г. на Окръжен съд - София. Съдът е
указал на касаторите да внесат по сметка на ВКС такса за касационно
обжалване и представят доказателство за това в едноседмичен срок от
съобщението. Разпоредено е след изпълнение на указанието да се
докладва делото на председателя на отделението за насрочване, а при
неизпълнение - на докладчика за прекратяване. Указанията са съобщени
като от трима жалбоподатели са постъпили молби за освобождаване от
държавна такса. С определение от 07.10.2016 г. в з.з. съдът на основание
чл. 83, ал.2 ГПК е освободил един от жалбоподателите от внасяне на
държавна такса за касационното производство и е оставил без уважение
искането на другите двама жалбоподатели за освобождаване от
държавна такса. Насрочено е открито съдебно заседание на 15.11.2016 г.,
когато не е даден ход на делото поради нередовна процедура по
призоваване, отложено е за 14.02.2017 г. В открито съдебно заседание на
14.02.2017 г. съдът е констатирал, че  въпреки указанията, двама от
жалбоподателите, които не са освободени от държавна такса не са
внесли такава, поради което съдът е определил  подадените от тях
касационни жалби да бъдат върнати и делото прекратено в тази част, в
останалата част производството е продължило като е отложено за
11.04.2017 г. В открито съдебно заседание на 11.04.2017 г. е даден ход на
делото и е отложено за 10.10.2017 г., тъй като съдът е констатирал, че не
са представени преписи от частните жалби срещу определение от
14.02.2017 г. за връчване на страните по делото. С определение № 242 от
27.09.2017 г., в з.з. съдът е оставил без уважение искането на
жалбоподател за предоставяне на правна помощ. В открито съдебно
заседание на 10.10.2017 г. не е даден ход на делото, съдът е приел, че
следва една от частните жалби, по която нередовността е отстранена да
се докладва за образуване на частно производство след влизане в сила на
определение от 27.09.2017 г., делото е отложено без дата до
приключване на производството по подадените частни жалби като е
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разпоредено да се докладва за насрочване в открито съдебно заседание.
С разпореждане от 07.03.2018 г. е насрочено открито съдебно заседание
за 17.04.2018 г., когато  е даден ход на делото, докладвано е, даден е ход
по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение след
съвещание. На 24.07.2018 г. с разпореждане по повод постъпило искане
за поправка на протокол, е насрочено открито съдебно заседание за
25.09.2018 г. С разпореждане № 114 от 17.09.2018 г. на съдия Светла
Димитрова – зам.-председател на ВКС и ръководител на ГК, предвид
избора на съдия Жанин Силдарева за член на КАК към СК на ВСС и
встъпването й в длъжност, е разпоредено да се извърши електронно
разпределение на принципа на случайния подбор за определяне на нов
съдия-докладчик. С протокол от 18.09.2018 г. делото е преразпределено
на съдия-докладчик Бранислава Павлова. В открито съдебно заседание
на 25.09.2018 г. е даден ход на производството по чл.151 ГПК и с
определение в с.з. е оставено без уважение искането за поправка на
протокол от с.з. на 17.04.2018 г. Съдът е отменил определение от
17.04.2018 г., с което е даден ход на устните състезания по делото, тъй
като председателят на състава участвал в с.з. е избран от Пленума на
ВКС и командирован в КАК към СК на ВСС. Насрочено е открито
съдебно заседание за 17.10.2018 г., когато е даден ход и делото е
отложено за 12.12.2018 г., с оглед изявлението на страните, че
преговарят за постигане на спогодба. В съдебно заседание на 12.12.2018
г. съдът е дал ход на делото, ход по същество и делото е обявено за
решаване. С решение от 18.03.2019г. е отменено въззивното решение и
делото е върнато за ново разглеждане.

Частни граждански дела

Ч.гр.д. №161/2016 г. е образувано на 13.01.2016 г. по частна жалба
срещу определение по ч.гр.дело № 1065/2015 г. по описа на Апелативен
съд-София, регистрирана в съда на 11.01.2016 г. Разпределено е на съдия
Бранислава Павлова. С определение от 10.02.2016 г., след като е
изслушал докладваното дело в з.з. на 04.02.2016 г., съдът не е допуснал
касационно обжалване на въззивното определение.

Ч.гр.д. №4007/2016г. е образувано на 21.09.2016 г. по частна
жалба срещу определение по ч.гр.дело №212/2016 г. по описа на
Окръжен съд – Сливен,  регистрирана в съда на 19.09.2016 г.
/Първоначално частна жалба е регистрирана във ВКС на 11.07.2016 г. С
разпореждане № 127 от 12.07.2016 г. на съдия Добрила Василева –
председател на Първо ГО при ГК на ВКС е прието, че частна жалба е
нередовна и следва да бъде върната за привеждане в съответствие с
изискванията на чл.278, ал.4, вр. с чл.284, ал.3, т.1 ГПК. Указанието е
изпълнено и на 16.09.2016 г. частната жалба отново е изпратена на ВКС./
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С разпореждане № 751 от 21.09.2016 г. на съдия Пламен Стоев –
председател на Второ ГО при ГК на ВКС е постановено да се образува
частно производство по чл.274, ал.3 от ГПК. Разпределено е на съдия
Бранислава Павлова на 21.09.2016 г. и към делото е приложен протокол
за избор на докладчик, подписан от разпределящия служител С. Г.. С
определение от 10.10.2016 г., след като е изслушал докладваното дело в
з.з. на 28.09.2016 г., съдът е спрял производството до приемане на
тълкувателно решение по тълкувателно дело № 3/2015 г. на ВКС, ОСГК.

Гр.дело № 29/2016 г. е образувано на 29.09.2016 г. по спор за
подсъдност между Районен съд – Смолян и Административен съд –
Смолян, регистрирано в съда на 29.09.2016 г. Разпределено е на съдия
Бранислава Павлова. С определение от 16.11.2016 г., след като е
изслушал докладваното дело в з.з. на 07.11.2016 г., смесеният  петчленен
състав на ВКС и ВАС на основание чл.135, ал.4 АПК е постановил, че
компетентен да се произнесе по жалбата е Районен съд-Смолян. Делото
е изпратено по подсъдност на Районен съд – Смолян.

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“ съдия Павлова няма частни граждански дела,
образувани през 2017 г.

Съдия Теодора Гроздева

Съдия Теодора Гроздева е съдия във ВКС от 01.12.2008 г. /Акт за
встъпване в длъжност № 2143 от 01.12.2008 г./

Правораздавала е в четвърти състав към м.  януари 2016 г., в трети
състав към м. октомври 2016 г., в първи състав към м. ноември 2016 г., в
трети състав към м. декември 2016 г. и в първи съдебен състав след м.
януари 2017 г. със съдиите Бранислава Павлова и Владимир Йорданов.

Съгласно Заповед № 2141 от 29.09.2017 г. на председателя на ВКС
за разпределението на съдиите от Гражданска колегия по състави, съдия
Теодора Гроздева е в първи съдебен състав със съдиите Бранислава
Павлова и Владимир Йорданов.

Предоставените данни за съдията са следните:
За 2016 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 11 бр., в това

число 10 бр. касационни дела и 1 бр. частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 133 бр., в това число 98 бр.

касационни дела  и 35 бр. частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 144 бр., в това число 108

бр. касационни дела и 36 бр. частни производства.
Свършени дела през годината 95 бр., в това число 65 бр.

касационни дела и 30 бр. частни производства. Свършени със съдебен
акт по същество общо 38 бр.
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За 2017 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 59 бр., в това

число 53 бр. касационни дела и 6 бр. частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 121 бр., в това число 86 бр.

касационни дела и 35 бр. частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината - 180 бр., в това число

139 бр. касационни дела и 41 бр. частни производства.
Свършени дела през годината 118 бр., в това число 84 бр.

касационни дела и 34 бр. частни производства. Свършени със съдебен
акт по същество общо 44 бр.

Граждански дела, образувани през 2016 г. и 2017 г.,
разгледани в открито съдебно заседание

Гр.д. № 760/2016г. е образувано на 22.02.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 1471/2015 г. по описа на Окръжен
съд – Стара Загора, регистрирана в съда на 18.02.2016г. Разпределено е
на съдия Теодора Гроздева. С определение от 15.03.2016 г., след като е
изслушал докладваното дело в з.з. на 09.03.2016 г., съдът е допуснал
касационно обжалване на въззивното решение. Указал е да се внесе
държавна такса в едноседмичен срок от съобщението и последиците от
неизпълнението, разпоредено е след изтичане на срока делото да се
докладва за насрочване или прекратяване. Указанието е изпълнено и с
разпореждане от 21.03.2016 г. е насрочено открито съдебно заседание за
11.05.2016 г., когато  е даден ход на делото, докладвано е, даден е ход по
същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение след
съвещание. С решение от 20.06.2016 г. съдът е отменил въззивното
решение и е върнал делото за ново разглеждане от друг състав.

Гр.д. №1530/2016г. е образувано на 06.04.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело №1526/2015 г. по описа на Окръжен
съд – Стара Загора, регистрирана в съда на 04.04.2016 г. Разпределено е
на съдия Теодора Гроздева, в деня на образуването. С определение от
09.05.2016 г., след като е изслушал докладваното дело в з.з. на
27.04.2016 г., съдът е допуснал касационно обжалване на въззивното
решение. Указал е да се внесе държавна такса в едноседмичен срок от
съобщението и последиците от неизпълнението. Разпоредено е след
изтичане на срока делото да се докладва за насрочване или
прекратяване. С разпореждане от 19.05.2016 г. е насрочено  открито
съдебно заседание за 28.09.2016 г., когато  е даден ход на делото,
докладвано е, даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение след съвещание. С решение от 27.10.2016 г. е
оставено в сила въззивното решение.
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Гр.д. № 4367/2016 г. е образувано на 13.10.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 987/2016 г. на Окръжен съд -
Пловдив, регистрирана в съда на 11.10.2016 г. Разпределено е на съдия
Теодора Гроздева с протокол за избор на докладчик от 13.10.2016 г.,
подписан от разпределящия служител Л. Т.. С определение от 11.04.2017
г., след като е изслушал докладваното дело в з.з. на 15.03.2017 г., съдът е
допуснал касационно обжалване на въззивното решение. Указал е да се
внесе държавна такса в едноседмичен срок от съобщението и
последиците от неизпълнението, разпоредено е след изтичане на срока
делото да се докладва за насрочване или прекратяване. В открито
съдебно заседание на 27.09.2017 г.  е даден ход на делото, докладвано е,
даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение
след съвещание. С решение от 19.10.2017 г. съдът е отменил въззивното
решение и върнал делото за ново разглеждане от друг състав на
Окръжен съд-Пловдив.

Гр.д. № 60167/2016 г. е образувано на 03.08.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по т.дело № 807/2015 г. на Апелативен съд –
Пловдив, регистрирана в съда на 28.07.2016 г. Разпределено е на съдия
Теодора Гроздева с протокол за избор на докладчик от 03.08.2016 г.,
подписан от разпределящ служител С. Г.. С определение от 21.12.2016
г., след като е изслушал докладваното дело в з.з. на 14.12.2016 г., съдът е
допуснал касационно обжалване на въззивното решение. Указал е да се
внесе държавна такса в едноседмичен срок от съобщението и
последиците от неизпълнението. Разпоредено е след изтичане на срока
делото да се докладва за насрочване или прекратяване. В открито
съдебно заседание на 19.04.2017 г.  е даден ход на делото, докладвано е,
даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение
след съвещание. С решение от 16.05.2017 г. съдът е отменил въззивното
решение и се е произнесъл по спора.

Гр.д. №1836/2017г. е образувано на 09.05.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело №1980/2016 г. по описа на Окръжен
съд – Варна, регистрирана в съда на 04.05.2017 г. Разпределено е на
съдия Теодора Гроздева. С определение от 19.12.2017 г., след като е
изслушал докладваното дело в з.з. на 15.11.2017 г., съдът е допуснал
касационно обжалване на въззивното решение. Указал е да се внесе
държавна такса в едноседмичен срок от съобщението и последиците от
неизпълнението. Разпоредено е след изтичане на срока делото да се
докладва за насрочване или прекратяване. Насрочено е открито съдебно
заседание за 21.03.2018 г., когато  е даден ход на делото, докладвано е,
даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение
след съвещание. С решение от 04.04.2018 г., съдът е отменил въззивното
решение и върнал делото за ново разглеждане от друг състав.
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Гр.д. № 698/2017 г. е образувано на 21.02.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 263/2016 г. на Окръжен съд -
Шумен, регистрирана в съда на 17.02.2017 г. Разпределено е на съдия
Теодора Гроздева с протокол за избор на докладчик от 21.02.2017 г.,
подписан от разпределящия служител С. Г.. С определение от 23.06.2017
г., след като е изслушал докладваното дело в з.з. на 21.06.2017 г., съдът е
допуснал касационно обжалване на въззивното решение. Указал е да се
внесе държавна такса в едноседмичен срок от съобщението и
последиците от неизпълнението. Разпоредено е след изтичане на срока
делото да се докладва за насрочване или прекратяване. В открито
съдебно заседание на 22.11.2017 г.  е даден ход на делото, докладвано е,
даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение
след съвещание. С решение от 01.12.2017 г. съдът е отменил въззивното
решение и се е произнесъл по спора.

Гр.д. № 2710/2017 г. е образувано на 05.07.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело №1936/2016 г. на Окръжен съд - Варна,
регистрирана в съда на 03.07.2017 г. Разпределено е на съдия Теодора
Гроздева с протокол за избор на докладчик от 05.07.2017 г., подписан от
разпределящия служител С. Г.. С определение от 12.03.2018 г., след като
е изслушал докладваното дело в з.з. на 14.02.2018 г., съдът е допуснал
касационно обжалване на въззивното решение. Указал е да се внесе
държавна такса в едноседмичен срок от съобщението и последиците от
неизпълнението. Разпоредено е след изтичане на срока делото да се
докладва за насрочване или прекратяване. В открито съдебно заседание
на 20.06.2018 г.  е даден ход на делото, докладвано е, даден е ход по
същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение след
съвещание. С решение от 04.07.2018 г. съдът е отменил въззивното
решение частично и се е произнесъл по спора в тази част.

Гр.д. № 4177/2017 г. е образувано на 25.10.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело №2284/2016 г. по описа на Окръжен
съд – Варна,  регистрирана в съда на 23.10.2017 г. С разпореждане от
25.10.2017 г. на председателя на Второ ГО е постановено да се образува
производство по реда на чл.288 от ГПК. Разпределено е на съдия
Теодора Гроздева на 25.10.2017 г. и към делото е приложен протокол за
избор на докладчик, подписан от разпределящия служител Л. Т.. С
определение от 22.06.2018 г. в з.з. на 25.04.2018г. съдът е допуснал
касационно обжалване на въззивното решение. Указал е да се внесе
държавна такса в едноседмичен срок от съобщението и последиците от
неизпълнението. Разпоредено е след изтичане на срока делото да се
докладва за насрочване или прекратяване. Указанието е изпълнено и с
разпореждане от 29.06.2018 г. е насрочено открито съдебно заседание за
21.11.2018 г., когато  е даден ход на делото, докладвано е, даден е ход по
същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение след
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съвещание. С решение от 22.01.2019 г. съдът е отменил въззивното
решение и се е произнесъл по спора.

Гр.д. № 4966/2017 г. е образувано на 14.12.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело №288/2015 г. по описа на Окръжен съд-
София, регистрирана в съда на 12.12.2017 г. С разпореждане от
14.12.2017 г. на съдия Бранислава Павлова – председател на Първо ГО
при ГК на ВКС е постановено да се образува производство по чл.288
ГПК. Разпределено е на съдия Теодора Гроздева на 14.12.2017 г. и към
делото е приложен протокол за избор на докладчик, подписан от
разпределящия служител С. Г.. /Първочално касационна жалба постъпва
на 27.11.2017 г. С разпореждане от 29.11.2017 г. на съдия Бранислава
Павлова – председател на Второ  ГО е върната преписката на Окръжен
съд – София за даване на указания за довнасяне на държавна такса. След
изпълнение на указанията отново делото е изпратено на  ВКС./ С
определение от 12.06.2018 г., след като е изслушал докладваното дело в
з.з. на 30.05.2018 г., съдът е допуснал касационно обжалване на
въззивното решение. Указал е да се внесе държавна такса в
едноседмичен срок от съобщението и последиците от неизпълнението.
Разпоредено е след изтичане на срока делото да се докладва за
насрочване или прекратяване. Указанието е изпълнено и е насрочено
открито съдебно заседание за 21.11.2018 г., когато съдът не е дал ход на
делото и е отложено за ново разглеждане на 12.12.2018 г. поради
постъпила молба с искане за отлагане на делото от процесуалния
представител на жалбоподателя. В открито съдебно заседание на
12.12.2018 г.  е даден ход на делото, докладвано е, даден е ход по
същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение след
съвещание. С решение от 27.12.2018 г. съдът е отменил въззивното
решение и върнал делото за ново разглеждане от друг състав на
Окръжен съд- София.

Граждански дела, разгледани в закрито съдебно заседание
по допустимост.

Гр.д. №386/2016г. е образувано на 28.01.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело №2953/2012 г. по описа на Окръжен
съд – Пловдив,  регистрирана в съда на 26.01.2016 г. Разпределено е на
съдия Теодора Гроздева. С определение от 21.03.2016 г. , след като е
изслушал докладваното дело в з.з. на 15.03.2016 г., съдът не е допуснал
касационно обжалване на въззивното решение.

Гр.д. №3321/2017г. е образувано на 17.08.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 2074/2015 г. по описа на Окръжен
съд – Варна, регистрирана в съда на 15.08.2017 г. Разпределено е на
съдия Теодора Гроздева. С определение от 23.03.2018 г., след като е
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изслушал докладваното дело в з.з. на 28.02.2018 г., съдът е допуснал
касационно обжалване на въззивното решение. Указал е да се внесе
държавна такса в едноседмичен срок от съобщението и последиците от
неизпълнението, разпоредено е след изтичане на срока делото да се
докладва за насрочване или прекратяване. Насрочено е открито съдебно
заседание за 20.06.2018 г., в което делото е обявено за решаване. С
решение от 04.07.2018 г. съдът е отменил въззивното решение и е върнал
делото за ново разглеждане от друг състав.

Граждански дела, образувани преди 01.01.2016г.
и неприключени към 01.10.2018г.

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“ съдия Гроздева към 01.10.2018 г. няма
неприключили дела образувани преди 01.01.2016 г.

Спрени производства по граждански дела,
образувани през 2016г. и през 2017г.

Гр.д. № 5771/2015г. е образувано на 19.11.2015 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 1029/2014 г. по описа на Окръжен
съд-Благоевград, регистрирана в съда на 17.11.2015 г. Разпределено е на
съдия Теодора Гроздева. С определение от 25.01.2016 г., съдът е спрял
производството по делото до постановяване на тълкувателно решение по
тълкувателно дело № 4/2015 г. на ОСГК на ВКС. С определение от
17.11.2017 г., след като е изслушал докладваното дело в з.з. на
08.11.2017 г., съдът е възобновил производството по делото.
Разпоредено е делото да се докладва на председателя на отделението за
насрочване в закрито съдебно заседание. С определение от 29.01.2018 г.,
след като е изслушал докладваното дело в з.з. на 17.01.2018 г., съдът не е
допуснал касационно обжалване на въззивното решение.

Гр.д. №4142/2017г. е образувано на 23.10.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело №395/2017 г. по описа на Окръжен съд
– Пловдив, регистрирана в съда на 19.10.2017 г. С разпореждане № 739
от 23.10.2017 г. е постановено да се образува производство по чл.288
ГПК. Разпределено е на съдия Теодора Гроздева на 23.10.2017 г. и към
делото е приложен протокол за избор на докладчик, подписан от
разпределящия служител Л. Т.. С определение от 23.04.2018 г. , след
като е изслушал докладваното дело в з.з. на 18.04.2018 г., съдът е спрял
производството по делото до постановяване на тълкувателно решение по
тълкувателно дело № 3/2015 г. на ОСГК на ВКС.

Граждански дела, образувани през 2016г. и през 2017г.,
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по които е отменен хода по същество

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“  съдия Гроздева няма дела образувани през 2016 г. и
през 2017 г., по които е отменен хода по същество.

Частни граждански дела

Ч.гр.д. №5134/2016г. е образувано на 01.12.2016 г. по частна
жалба срещу  определение по ч.гр.дело №4281/2016 г. по описа на
Апелативен съд - София, регистрирана в съда на 29.11.2016 г.
Разпределено е на съдия Теодора Гроздева. С определение от 21.12.2016
г., след като е изслушал докладваното дело в з.з. на 14.12.2016 г., съдът е
потвърдил определение от 07.10.2016 г. по ч.гр.дело № 4281/2016 г. на
Апелативен съд – София.

Ч.гр.д. № 2846/2017г. е образувано на 14.07.2017 г. по частна
жалба срещу разпореждане от 05.04.2017 г. по ч.гр.дело № 5763/2016 г.
на Апелативен съд - София, регистрирана в съда на 12.07.2017 г.
Разпределено е на съдия Теодора Гроздева. С определение от 31.08.2017
г., след като е изслушал докладваното дело в з.з. на 30.08.2017 г., съдът е
потвърдил разпореждане от 05.04.2017 г. по ч.гр.дело № 5763/2016 г. на
Апелативен съд – София, с което е върната частна касационна жалба от
25.01.2017 г.

Гр.дело № 42/2017 г. е образувано на 07.09.2017 г. по спор за
подсъдност между Административен съд София-град и Софийски
районен съд, регистрирано в съда на 05.09.2017 г. Разпределено е на
съдия Теодора Гроздева. С определение от 01.11.2017 г. , след като е
изслушал докладваното дело в з.з. на 19.10.2017 г., смесеният петчленен
състав на ВКС и ВАС на основание чл.135 ал.4 АПК е определил, че
компетентен да разгледа жалбата е Административен съд София-град.
Делото е изпратено по компетентност на АССГ.

Съдия Владимир Йорданов

Съдия Владимир Йорданов е съдия във ВКС от 01.09.2013 г./Акт
за встъпване в длъжност № 1358/30.08.2013 г., считано от 01.09.2013 г./
Правораздавал е в четвърти състав към м. януари 2016 г., в трети състав
към м. октомври 2016 г., в първи състав към м. ноември 2016 г., в трети
състав към м. декември 2016 г. и в първи съдебен състав след м. януари
2017 г. със съдиите Бранислава Павлова и Теодора Гроздева.

Съгласно Заповед № 2141 от 29.09.2017 г. на председателя на ВКС
за разпределението на съдиите от Гражданска колегия по състави, съдия
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Владимир Йорданов е в първи съдебен състав със съдиите Бранислава
Павлова и Теодора Гроздева.

Предоставените данни за съдията са следните:
За 2016 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 15 бр., в това

число 14 бр.  касационни дела и 1 бр. частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 132 бр., в това число 95 бр.

касационни дела и 37 бр. частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 147 бр., в това число 109

бр.   касационни дела и 38 бр. частни производства.
Свършени дела през годината 102 бр., в това число 68 бр.

касационни дела и 34 бр. частни производства. Свършени със съдебен
акт по същество общо 40 бр.

За 2017 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 47 бр., в това

число 45 бр. касационни дела и 2 бр. частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 119 бр., в това число 85 бр.

касационни дела и 34 бр. частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 166 бр., в това число 130

бр.  касационни дела и 36 бр. частни производства.
Свършени дела през годината 100 бр., в това число 73 бр.

касационни дела и 27 бр. частни производства. Свършени със съдебен
акт по същество общо 45 бр.

Граждански дела, образувани през 2016 г. и 2017 г.,
разгледани в открито съдебно заседание

Гр.д. №  5426/2016г. е образувано на 21.12.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело №303/2016 г. по описа на Окръжен съд
– Враца,  регистрирана в съда на 19.12.2016 г. Разпределено е на съдия
Владимир Йорданов. С определение от 03.07.2017 г., след като е
изслушал докладваното дело в з.з. на 10.05.2017 г., съдът е допуснал
касационно обжалване на въззивното решение. Указал е да се внесе
държавна такса в едноседмичен срок от съобщението и последиците от
неизпълнението. Разпоредено е след изтичане на срока делото да се
докладва за насрочване или прекратяване. В открито съдебно заседание
на 22.11.2017 г.  е даден ход на делото, докладвано е, даден е ход по
същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение след
съвещание. С решение от 11.01.2018 г., съдът е отменил въззивно
решение и върнал делото за ново разглеждане по съществото на спора от
друг състав.

Гр.д. № 4579/2016 г. е образувано на 26.10.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело №1908/2006 г. по описа на Софийски
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градски съд, регистрирана в съда на 24.10.2016 г. С разпореждане от
26.10.2016 г. на съдия Пламен Стоев – председател на Второ  ГО при ГК
на ВКС е постановено да се образува производство по реда на чл.288
ГПК. Разпределено е на съдия Владимир Йорданов на 26.10.2016 г. и
към делото е приложен протокол за избор на докладчик, подписан от
разпределящия служител Л. Т.. С определение от 10.04.2017 г., след като
е изслушал докладваното дело в з.з. на 22.03.2017 г., съдът е изпратил
гр.дело № 1908/2006 г. на Софийски градски съд за провеждане на
процедура по поправка на очевидна фактическа грешка във въззивното
решение. С определение от 16.07.2018 г., след като е изслушал
докладваното дело в з.з. на 10.07.2018 г., съдът е допуснал касационно
обжалване на въззивното решение. Указал е да се внесе държавна такса в
едноседмичен срок от съобщението и последиците от неизпълнението,
разпоредено е след изтичане на срока делото да се докладва за
насрочване или прекратяване. Указанието е изпълнено и с разпореждане
от 20.08.2018 г. е насрочено открито съдебно заседание на 21.11.2018 г.,
когато  е даден ход на делото, докладвано е, даден е ход по същество и
съдът е обявил, че ще се произнесе с решение след съвещание. С
решение от 15.01.2019 г. съдът е отменил въззивното решение и се е
произнесъл по спора.

Гр.дело № 352/2016 г. е образувано на 26.01.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 228/2015 г. на Окръжен съд -
Кюстендил, регистрирана в съда на 22.01.2016 г. Разпределено е на
съдия Владимир Йорданов с протокол за избор на докладчик от
26.01.2016 г., подписан от разпределящия служител Л. Т.. С определение
от 14.03.2016 г. в з.з. съдът е допуснал касационно обжалване на
въззивното решение. Указал е да се внесе държавна такса в
едноседмичен срок от съобщението и последиците от неизпълнението,
разпоредено е след изтичане на срока делото да се докладва за
насрочване или прекратяване. В открито съдебно заседание на
11.05.2016 г.  е даден ход на делото, докладвано е, даден е ход по
същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение след
съвещание. С решение от 26.05.2016 г. съдът е отменил въззивното
решение частично и се е произнесъл по спора.

Гр.дело № 1424/2016 г. е образувано на 30.03.2016 г. по
касационна жалба срещу решение по гр.дело № 2148/2016 г. на Окръжен
съд - Пловдив, регистрирана в съда на 28.03.2016 г. Разпределено е на
съдия Владимир Йорданов с протокол за избор на докладчик от
30.03.2016 г., подписан от разпределящ служител С. Г.. С определение
от 05.05.2016 г. в з.з. съдът е допуснал касационно обжалване на
въззивното решение. Указал е да се внесе държавна такса в
едноседмичен срок от съобщението и последиците от неизпълнението.
Разпоредено е след изтичане на срока делото да се докладва за
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насрочване или прекратяване. В открито съдебно заседание на
28.09.2016 г.  е даден ход на делото, докладвано е, даден е ход по
същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение след
съвещание. С решение от 12.10.2016 г. съдът е отменил въззивното
решение и се е произнесъл по спора.

Гр.д. №3120/2017г. е образувано на 01.08.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 414/2016 по описа на Окръжен съд –
Ловеч, регистрирана в съда на 28.07.2017 г. Разпределено е на съдия
Владимир Йорданов. С определение от 26.03.2018 г., след като е
изслушал докладваното дело в з.з. на 28.02.2018 г., съдът е допуснал
касационно обжалване на въззивно решение. Указал е да се внесе
държавна такса в едноседмичен срок от съобщението и последиците от
неизпълнението. Разпоредено е след изтичане на срока делото да се
докладва за насрочване или прекратяване. В открито съдебно заседание
на 20.06.2018 г., делото е обявено за решаване. С решение от 13.07.2018
г., съдът е отменил въззивното решение и върнал делото за ново
разглеждане от друг състав.

Гр.д. № 4973/2017 г. е образувано на 14.12.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 341/2017 г. по описа на Окръжен съд
- Пловдив, регистрирана в съда на 12.12.2017 г. С разпореждане № 890
от 14.12.2017 г. на съдия Бранислава Павлова – председател на Първо
ГО при ГК на ВКС е постановено да се образува производство по реда
на чл.288 от ГПК. Разпределено е на съдия Владимир Йорданов на
14.12.2017 г. и към делото е приложен протокол за избор на докладчик,
подписан от разпределящия служител Л. Т..  С определение от
05.07.2018 г. , след като е изслушал докладваното дело в з.з. на
30.05.2018 г., съдът е допуснал касационно обжалване на въззивното
решение. Указал е да се внесе държавна такса в едноседмичен срок от
съобщението и последиците от неизпълнението. Разпоредено е след
изтичане на срока делото да се докладва за насрочване или
прекратяване. Указанието е изпълнено и с разпореждане от 20.08.2018 г.
е насрочено открито съдебно заседание на 21.11.2018 г., когато  е даден
ход на делото, докладвано е, даден е ход по същество и съдът е обявил,
че ще се произнесе с решение след съвещание. С решение от 08.01.2019
г. съдът е отменил въззивното решение и се е произнесъл по спора.

Гр.дело № 475/2017 г. е образувано на 06.02.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 169/2016 г. на Окръжен съд - Видин,
регистрирана в съда на 02.02.2017 г. Разпределено е на съдия Владимир
Йорданов с протокол за избор на докладчик от 06.02.2017 г., подписан от
разпределящия служител Л. Т.. С определение от 12.07.2017 г. , след
като е изслушал докладваното дело в з.з. на 31.05.017 г., съдът е
допуснал касационно обжалване на въззивното решение. Указал е да се
внесе държавна такса в едноседмичен срок от съобщението и е
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разпоредено след изтичане на срока делото да се докладва за насрочване
или прекратяване. В открито съдебно заседание на 18.10.2017 г.  е даден
ход на делото, докладвано е, даден е ход по същество и съдът е обявил,
че ще се произнесе с решение след съвещание. С решение от 14.12.2017
г. съдът е отменил въззивното решение частично и се е произнесъл по
спора в тази част.

Гр.дело № 1859/2017 г. е образувано на 09.05.2017 г. по
касационна жалба срещу решение по гр.дело № 25/2017 г. на Окръжен
съд - Сливен, регистрирана в съда на 04.05.2017 г. Разпределено е на
съдия Владимир Йорданов с протокол за избор на докладчик от
09.05.2017 г., подписан от разпределящия служител С. Г.. С определение
от 12.12.2017 г., след като е изслушал докладваното дело в з.з. на
01.11.2017 г., съдът е допуснал касационно обжалване на въззивното
решение. Указал е да се внесе държавна такса в едноседмичен срок от
съобщението и последиците от неизпълнението. Разпоредено е след
изтичане на срока делото да се докладва за насрочване или
прекратяване. В открито съдебно заседание на 21.03.2018 г.  е даден ход
на делото, докладвано е, даден е ход по същество и съдът е обявил, че
ще се произнесе с решение след съвещание. С решение от 02.05.2018 г.
съдът е отменил въззивното решение и се е произнесъл по спора.

Граждански дела, разгледани в закрито съдебно заседание
по допустимост

Гр.д. №257/2016г. е образувано на 21.01.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело №916/2015 г. по описа на Окръжен съд-
Бургас, регистрирана в съда на 19.01.2016 г. Разпределено е на съдия
Владимир Йорданов. С определение от 18.03.2016 г. в з.з. съдът не е
допуснал  касационно обжалване на въззивното решение.

Гр.д. №2937/2017г. е образувано на 19.07.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 7519/2015 г. по описа на Софийски
градски съд, регистрирана в съда на 17.07.2017 г. Разпределено е на
съдия Владимир Йорданов. С определение от 09.03.2018 г., след като е
изслушал докладваното дело в з.з. на 14.02.2018 г., съдът не е  допуснал
касационно обжалване на въззивното решение.

Граждански дела, образувани преди 01.01.2016г.
и неприключени към 01.10.2018г.
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По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“ съдия Йорданов няма дела образувани преди
01.01.2016 г. и неприключени към 01.01.2018 г.

Спрени производства по граждански дела,
образувани през 2016г. и през 2017г.

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“ съдия Йорданов няма спрени дела, образувани през
2016 г. и 2017 г.

Граждански дела, образувани през 2016г. и през 2017г.,
по които е отменен хода по същество

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“ съдия Йорданов няма дела, образувани през 2016 г. и
през 2017 г., по които да е отменен хода по същество.

Частни граждански дела.

Ч.гр.д. №4158/2016г. е образувано на 03.10.2016 г. по частна
жалба срещу  определение по гр.дело № 4062/2015 г. по описа на
Апелативен съд – София, регистрирана в съда на 29.09.2016 г.
Разпределено е на съдия Владимир Йорданов. С определение от
28.10.2016 г. в з.з., съдът е потвърдил определение от 14.04.2016 г. по
ч.гр.дело № 4062/2015 г. на Апелативен съд-София.

Ч.гр.д. № 2274/2017г. е образувано на 05.06.2017 г. по частна
жалба срещу определение по гр.дело № 122/2017 г. по описа на Окръжен
съд – Смолян, регистрирана в съда на 01.06.2017 г. Разпределено е на
съдия Владимир Йорданов. С определение от 29.06.2017 г. в з.з. от
21.06.2017 г., съдът не е допуснал касационно обжалване на определение
от 10.04.2017 г. по ч.гр.дело № 122/2017 г. на Окръжен съд - Смолян.

Гр.дело № 47/2017 г. е образувано на 11.10.2017 г. по спор за
подсъдност между Административен съд София-област и Районен съд –
Елин Пелин, регистрирано в съда на 06.10.2017 г. Разпределено е на
съдия Владимир Йорданов. С определение от 17.11.2017 г. , след като е
изслушал докладваното дело в з.з. на 03.11.2017 г., смесеният петчленен
състав на ВКС и ВАС е определил, че компетентен да разгледа жалбите
е Административен съд София-област.

Съдия Добрила Василева
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Съдия Добрила Василева е съдия във ВКС от 21.02.1996 г. /Акт за
встъпване в длъжност от 21.02.1996 г./. Със Заповед № 3/05.01.2015г. на
председателя на ВКС е назначена за изпълнявща функциите на
председател на Първо  отделение при ГК на ВКС до 15.11.2016 г.
Правораздавала в първи съдебен състав със съдиите Маргарита
Соколова и Гълъбина Генчева. Считано от 15.11.2016 г. съдия Василева
е освободена от длъжност поради пенсиониране.

Предоставените данни за съдията са следните:
За 2016 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 23 бр., в това

число 23 бр.  касационни дела и 0 бр. частни производства.
Брой дела, постъпили през годината –  36 бр., в това число 36 бр.

касационни дела  и 0 бр. частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 59 бр., в това число 59 бр.

касационни дела и 0 бр. частни производства.
Свършени дела през годината 57 бр., в това число 57 бр.

касационни дела и 0 бр. частни производства. Свършени със съдебен акт
по същество общо 18 бр.

За 2017 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 5 бр., в това число

5 бр. касационни дела и 0 бр. частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 0 бр., в това число 0 бр.

касационни дела и 0 бр. частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 5 бр., в това число 5

касационни дела и 0 бр.частни производства.
Свършени дела през годината 0 бр., в това число 0 бр. касационни

дела и 0 бр. частни производства. Свършени със съдебен акт по
същество общо 0 бр.

Граждански дела, образувани през 2016 г. и 2017 г.,
 разгледани в открито съдебно заседание

Гр.д. №2008/2016г. е образувано на 11.05.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 45/2015 г. на Апелативен съд –
София, регистрирана в съда на 09.05.2016 г. Разпределено е на съдия
Добрила Василева. С определение от 05.07.2016 г. съдът е допуснал
касационно обжалване на въззивното решение. Указал е да се внесе
държавна такса в едноседмичен срок от съобщението и последиците от
неизпълнението. Разпоредено е след изтичане на срока делото да се
докладва за насрочване или прекратяване. В открито съдебно заседание
на 13.10.2016 г.  е даден ход на делото, докладвано е, даден е ход по
същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение след



106

съвещание. С решение от 03.11.2016 г. съдът е отменил въззивното
решение и се е произнесъл по спора.

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“   съдия Василева няма дела от този вид за 2017г.

Граждански дела, разгледани в закрито съдебно заседание
по допустимост.

Гр.д. №127/2016г. е образувано на 12.01.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 2192/2014 г. по описа на Окръжен
съд - Варна, регистрирана в съда на 08.01.2016 г. Разпределено е на
съдия Добрила Василева. С определение от 28.03.2016 г. съдът не е
допуснал касационно обжалване на въззивното решение.

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“ съдия Василева няма разпределени дела от този вид
за 2017 г.

Граждански дела, образувани преди 01.01.2016г.
и неприключени към 01.10.2018г.

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“ съдия Василева няма дела, образувани преди
01.01.2016г. и неприключени към 01.10.2018г.

Спрени производства по граждански дела,
образувани през 2016г. и през 2017г.

Гр.д. № 856/2016г. е образувано на 26.02.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 5961/2012 г. по описа на Софийски
градски съд, регистрирана в съда на 24.02.2016 г.  С разпореждане № 150
от 26.02.2016 г. на съдия Пламен Стоев – председател на Второ ГО при
ГК на ВКС е постановено да се образува производство по реда на чл.288
ГПК. Разпределено е на съдия Добрила Василева на 26.02.2016 г. и към
делото е приложен протокол за избор на докладчик, подписан от
разпределящия служител Л. Т.. С определение от 30.03.2016  г. съдът е
спрял производството по делото до постановяване на решение по
тълкувателно дело № 3/2015 г. на ОСГК на ВКС. Делото е разпределено
на съдия Веселка Марева. С определение от 06.12.2018г. производството
е възобновено и делото е насрочено в з.з. на 21.01.2019г. С определение
от 18.02.2019г. съдът не е допуснал касационно обжалване.
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Граждански дела, образувани през 2016г. и през 2017г.,
по които е отменен хода по същество

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“ съдия Василева няма дела, образувани през 2016г. и
през 2017г., по които е отменен хода по същество.

Частни граждански дела

Гр.д. № 22/2016 г. е образувано на 02.02.2016 г. по спор за
подсъдност между Административен съд – Габрово и Районен съд -
Габрово, регистрирано в съда на 02.02.2016 г. Разпределено е на съдия
Добрила Василева. С определение от 25.02.2016 г., смесеният петчленен
състав на ВКС и ВАС е постановил, че компетентен да се произнесе по
исковата молба е Районен съд – Габрово и е изпратил делото на Районен
съд-Габрово.

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“ съдия Василева за 2017 г. няма разпределени дела от
този вид.

Втори състав
Съдия Жанин Силдарева

Съдия Дияна Ценева
Съдия Ваня Атанасова

Съдия Бонка Дечева

Съдия Жанин Силдарева

Съдия Жанин Силдарева е съдия във ВКС от 02.12.1996 г. /Акт за
встъпване от 02.12.1996 г./ Съдия Силдарева е председател на втори
съдебен състав. Правораздавала е във втори състав към м. януари 2016
г., в трети състав към месец м. октомври 2016 г., във втори състав към
20.10.2016 г., в трети състав към м. ноември 2016 г., във втори състав
към декември 2016 г., в трети състав към януари 2017 г. Съгласно
Заповед № 2141 от 29.09.2017 г. на председателя на ВКС за
разпределението на съдиите от Гражданска колегия по състави, съдия
Жанин Силдарева е във втори съдебен състав със съдиите Дияна Ценева
и Ваня Атанасова.

Предоставените данни за съдията са следните:
За 2016 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 28 бр., в това

число 25 бр.   касационни дела и 3 бр. частни производства.
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Брой дела, постъпили през годината – 132 бр., в това число 100 бр.
касационни дела и 32 бр. частни производства.

Общо дела за разглеждане през годината 160 бр., в това число 125
бр.  касационни дела и 35 бр. частни производства.

Свършени дела през годината 104 бр., в това число 73 бр.
касационни дела и 31 бр. частни производства. Свършени със съдебен
акт по същество общо 41 бр.

За 2017 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 59 бр., в това

число 56 бр.  касационни дела и 3 бр. частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 110 бр., в това число 78 бр.

касационни дела и 32 бр. частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 169 бр., в това число 134

бр. касационни дела и 35 бр. частни производства.
Свършени дела през годината 102 бр., в това число 74 бр.

касационни дела и 28 бр. частни производства. Свършени със съдебен
акт по същество общо 38 бр.

Граждански дела, образувани през 2016 г. и 2017 г.,
 разгледани в открито съдебно заседание

Гр.д. №995/2016г. е образувано на 09.03.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 460/2015 г. по описа на Окръжен съд
– Перник, регистрирана в съда на 07.03.2016 г. Разпределено е на съдия
Жанин Силдарева. С определение от 04.04.2016 г., след като е изслушал
докладваното дело в з.з. на 22.03.2016г., съдът е допуснал касационно
обжалване на въззивното решение. Указал е да се внесе държавна такса в
едноседмичен срок от съобщението и последиците от неизпълнението.
Разпоредено е след изтичане на срока делото да се докладва за
насрочване или прекратяване. В открито съдебно заседание на
14.06.2016 г. не е даден ход на делото поради нередовно призоваване на
страна и настъпила смърт на страна. Отложено е за 11.10.2016 г., когато
е даден ход на делото, докладвано е, даден е ход по същество и съдът е
обявил, че ще се произнесе с решение след съвещание. С решение от
17.10.2016 г., съдът е обезсилил въззивното решение и върнал делото на
същия съд за ново разглеждане от друг състав.

Гр.д. № 4035/2016 г. е образувано на 27.09.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 1124/2016 г. на Окръжен съд – Стара
Загора, регистрирана в съда на 21.09.2016 г. Разпределено е на съдия
Жанин Силдарева с протокол за избор на докладчик от 27.09.2016 г.,
подписан от разпределящия служител С. Г.. С определение от 21.02.2017
г. съдът е допуснал касационно обжалване на въззивното решение.
Указал е да се внесе държавна такса в едноседмичен срок от
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съобщението и последиците от неизпълнението. Разпоредено е след
изтичане на срока делото да се докладва за насрочване или
прекратяване. В открито съдебно заседание на 16.05.2017 г.  е даден ход
на делото, докладвано е, даден е ход по същество и съдът е обявил, че
ще се произнесе с решение след съвещание. С решение от 07.07.2017 г.
съдът е потвърдил въззивното решение частично и се е произнесъл по
спора в отменената част. С определение от 06.03.2018 г. в з.з. е изменено
решението от 07.07.2017 г. по гр.дело № 4035/2016 г. в частта за
разноските.

Гр.д. № 5526/2016 г. е образувано на 29.12.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 279/2016 г. на Окръжен съд – Ямбол,
регистрирана в съда на 27.12.2016 г. Разпределено е на съдия Жанин
Силдарева с протокол за избор на докладчик от 29.12.2016 г. г.,
подписан от разпределящия служител С. Г.. С определение от 09.06.2017
г. съдът е допуснал касационно обжалване на въззивното решение.
Указал е да се внесе държавна такса в едноседмичен срок от
съобщението и последиците от неизпълнението. Разпоредено е след
изтичане на срока делото да се докладва за насрочване или
прекратяване. В открито съдебно заседание на 10.10.2017 г.  е даден ход
на делото, докладвано е, даден е ход по същество и съдът е обявил, че
ще се произнесе с решение след съвещание. С решение от 12.10.2017 г.
съдът е отменил въззивното решение и е върнал делото за ново
разглеждане от друг състав.

Гр.д. № 2392/2017г. е образувано на 13.06.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 646/2016 г. по описа на Окръжен съд
– Перник, регистрирана в съда на 09.06.2017 г. Разпределено е на съдия
Жанин Силдарева. С определение от 25.01.2018 г., след като е изслушал
докладваното дело в з.з. на 23.01.2018 г., съдът е допуснал касационно
обжалване на въззивното решение. Указал е да се внесе държавна такса в
едноседмичен срок от съобщението и последиците от неизпълнението.
Разпоредено е след изтичане на срока делото да се докладва за
насрочване или прекратяване. В открито съдебно заседание на
17.04.2018 г.  е даден ход на делото, докладвано е, даден е ход по
същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение след
съвещание. С решение от 11.06.2018 г. e  отменено въззивното решение
и делото е върнато на същия съд за ново разглеждане от друг състав.

Гр.д. № 1729/2017 г. е образувано на 28.04.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 673/2016 г. на Окръжен съд -
Перник, регистрирана в съда на 26.04.2017 г. Разпределено е на съдия
Жанин Силдарева с протокол за избор на докладчик от 28.04.2017 г.,
подписан от разпределящия служител Л. Т.. С определение от 29.11.2017
г., след като е изслушал докладваното дело в з.з. на 21.11.2017 г., съдът е
допуснал касационно обжалване на въззивното решение. Указал е да се
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внесе държавна такса в едноседмичен срок от съобщението и
последиците от неизпълнението. Разпоредено е след изтичане на срока
делото да се докладва за насрочване или прекратяване. В открито
съдебно заседание на 20.03.2018 г.  е даден ход на делото, докладвано е,
даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение
след съвещание. С решение от 17.04.2018 г. съдът е отменил въззивното
решение частично и се е произнесъл по спора.

Гр.д. № 3888/2017 г. е образувано на 05.10.2017 г. по молба за
отмяна на влязло в сила решение по гр.дело № 443/2014 г. на Окръжен
съд – Видин, регистрирана в съда на 03.10.2017 г. Разпределено е на
съдия Жанин Силдарева с протокол за избор на докладчик от 05.10.2017
г., подписан от разпределящия служител С. Г.. С определение от
19.10.2017 г. съдът е допуснал разглеждане на молбата за отмяна на
влязлото в сила решение по гр.дело № 443/2014 г. на Окръжен съд -
Видин. В открито съдебно заседание на 23.01.2018 г.  е даден ход на
делото, докладвано е, даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение след съвещание. С решение от 25.01.2018 г. съдът е
оставил без уважение молбата за отмяна, на основание чл. 303, ал.1, т.1
ГПК на влязлото в сила решение по гр.дело № 443/2014 г. на ОС –
Видин.

Граждански дела, разгледани в закрито съдебно заседание
по допустимост.

Гр.д. № 680/2016г. е образувано на 17.02.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 1689/2015 г. по описа на Окръжен
съд - Варна, регистрирана в съда на 15.02.2016 г. Разпределено е на
съдия Жанин Силдарева. С определение от 10.03.2016 г., след като е
изслушал докладваното дело в з.з. на 08.03.2016 г., съдът не е допуснал
касационно обжалване на въззивното решение.

Гр.д. № 3924/2017г. е образувано на 06.10.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 2058/2017 г. по описа на Окръжен
съд – София, регистрирана в съда на 04.10.2017 г. Разпределено е на
съдия Жанин Силдарева. С определение от 25.04.2018 г. в з.з. не е
допуснато касационно обжалване на въззивното решение.

Граждански дела, образувани преди 01.01.2016г.
и неприключени към 01.10.2018г.

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“ съдия Силдарева няма образувани преди 01.01.2016г.
и неприключени към 01.10.2018г. дела.
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Спрени производства по граждански дела,
образувани през 2016г. и през 2017г.

Гр.д. № 757/2016г. е образувано на 22.02.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 476/2015 г. по описа на Окръжен съд
– Шумен, регистрирана в съда на 18.02.2016 г. Разпределено е на съдия
Жанин Силдарева. С определение от 28.04.2016 г. е спряно
производството по делото до постановяване на тълкувателно решение по
тълкувателно дело № 2 на ОСГТК на ВКС. С определение от 21.07.2017
г. в з.з. съдът е възобновил производството по делото. Разпоредено е
делото да се докладва на председателя на отделението за насрочване на
разглеждане в закрито заседание. С определение от 26.02.2018 г., след
като е изслушал докладваното дело в з.з. на 13.02.2018 г., съдът не е
допуснал касационно обжалване на въззивното решение.

Гр.д. №560/2017г. е образувано на 13.02.2017 г. по молба за
отмяна на основание чл.303, ал.1, т.1 и т.2 ГПК на влязлото в сила
решение от 15.07.2016 г. по гр.дело № 15264/2015 г. на Софийски
градски съд, потвърдено с решение от 25.10.2016 г. по гр.дело №
4481/2016 г. на Апелативен съд – София, регистрирана в съда на
09.02.2017 г. Разпределено е на съдия Жанин Силдарева. С определение
от 01.03.2017 г., след като е изслушал докладваното дело в з.з. на
28.02.2017 г., съдът е спрял производството по делото до постановяване
на тълкувателно решение по тълкувателно дело № 7/2014 г. на ОСГТК
на ВКС. С определение от 20.09.2017 г. съдът е възобновил
производството делото, оставил е без разглеждане молбата за отмяна на
основание чл. 303 ал.1 т.1 и т.2 ГПК на влязло в сила решение и е
прекратил производството по гр.дело № 560/2017 г. по описа на ВКС.

Граждански дела, образувани през 2016г. и през 2017г.,
по които е отменен хода по същество

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“ съдия Силдарева няма дела образувани през 2016г. и
през 2017г., по които е отменен хода по същество.

Частни граждански дела.

Ч.гр.дело № 1508/2016 г. е образувано на 05.04.2016 г. по частна
жалба срещу определение от 22.12.2015 г. по гр.дело № 5086/2015 г. по
описа на Апелативен съд - София, регистрирана в съда на 01.04.2016 г.
Разпределено е на съдия Жанин Силдарева. С определение от 18.05.2016
г. съдът е потвърдил определение от 22.12.2015 г. по гр.дело №
5086/2015 г. на Апелативен съд-София.



112

Гр.дело № 39/2016 г. е образувано на 21.12.2016 г. по спор за
подсъдност между Районен съд – Елин Пелин и Адмистративен съд –
София, регистрирано в съда на 21.12.2016 г. Разпределено е на съдия
Жанин Силдарева. С определение от 24.01.2017 г., смесеният петчленен
състав на ВКС и ВАС е постановил, че компетентен да се произнесе по
подадената жалба е Районен съд – Елин Пелин и е изпратил делото по
подсъдност на Районен съд-Елин Пелин.

Ч.гр.дело № 3242/2017 г. е образувано на 10.08.2017 г. по частна
жалба срещу определение от 29.05.2017 г. по гр.дело № 4536/2017 г. по
описа на Софийски градски съд, регистрирана в съда на 08.08.2017 г. С
определение от 04.10.2017 г. съдът не е допуснал касационно обжалване
на определение от 29.05.2017г. по ч.гр.д. № 4536/2017г. на Софийски
градски съд.

Гр.дело № 25/2017 г. е образувано на 27.04.2017 г. по спор за
подсъдност между Районен съд - Велинград и Административен съд –
Пазарджик, регистрирано в съда на 25.04.2017 г. Разпределено е на
съдия Жанин Силдарева. С определение от 20.06.2017 г., смесеният
петчленен състав на ВКС и ВАС е постановил, че компетентен да се
произнесе е Админинистративен съд-Пазарджик и е изпратил делото по
подсъдност на Административен съд – Пазарджик за продължаване на
съдопроизводствените действия.

Съдия Дияна Ценева

Съдия Дияна Ценева е съдия във ВКС от 09.12.2002 г./ Акт за
встъпване в длъжност от 09.12.2002 г./. Правораздавала е във втори
състав към януари 2016 г., във втори състав към септември 2016 г., в
трети към октомври 2016 г., във втори състав към 20.10.2016 г., в трети
състав към ноември 2016 г., във втори състав към декември 2016 г. и в
трети състав сред януари 2017 г. Съгласно Заповед № 2141 от 29.09.2017
г. на председателя на ВКС за разпределението на съдиите от Гражданска
колегия по състави, съдия Дияна Ценева е във втори съдебен състав със
съдиите Жанин Силдарева и Ваня Атанасова.

Предоставените данни за съдията са следните:
За 2016 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 38 бр., в това

число 33 бр.  касационни дела и 5 бр. частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 102 бр., в това число 74 бр.

касационни дела  и 28 бр. частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 140 бр., в това число 107

бр.   касационни дела и 33 бр. частни производства.



113

Свършени дела през годината 63 бр., в това число 40 бр.
касационни дела и 23 бр. частни производства. Свършени със съдебен
акт по същество общо 21 бр.

За 2017 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 66 бр., в това

число 58 бр.  касационни дела и 8 бр. частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 117 бр., в това число 86 бр.

касационни дела и 31 бр. частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 183 бр., в това число 144

касационни дела и 39 бр. частни производства.
Свършени дела през годината 103 бр., в това число 74 бр.

касационни дела и 29 бр. частни производства. Свършени със съдебен
акт по същество общо 39 бр.

Граждански дела, образувани през 2016 г. и 2017 г., разгледани
в открито съдебно заседание

Гр.д. № 4160/2016г. е образувано на 03.10.2016 г. по молба за
отмяна на влезлите в сила решения от 08.01.2016 г. и от 15.04.2016 г.,
постановени по гр.дело №325/2015 г. по описа на Районен съд –
Момчилград, регистрирана в съда на 29.09.2016 г. Разпределено е на
съдия Дияна Ценева. С определение от 19.10.2016 г. съдът е допуснал за
разглеждане по същество молбата за отмяна на влезлите в сила решения
от 08.01.2016 г. и от 15.04.2016 г., постановени по гр.дело №325/2015 г.
по описа на Районен съд – Момчилград. Разпоредено е делото да се
докладва на председателя на отделението за насрочване в о.с.з. В
открито съдебно заседание на 13.12.2017 г.  е даден ход на делото,
докладвано е, даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение след съвещание. С решение от 30.01.2017 г. съдът е
оставил без разглеждане молбата на единия молител и без уважение
молбата на другия молител, за отмяна на основание чл.303, ал.1, т.5 ГПК
на влезлите в сила решения от 08.01.2016 г. и от 15.04.2016 г.,
постановени по гр.дело №325/2015 г. по описа на Районен съд –
Момчилград.

Гр.д. № 763/2016 г. е образувано на 23.02.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 619/2015г. на Окръжен съд –
Добрич, регистрирана в съда на 19.02.2016 г. Разпределено е на съдия
Дияна Ценева с протокол за избор на докладчик от 23.02.2016 г.,
подписан от разпределящия служител С. Г.. С определение от 17.06.2016
г. съдът е допуснал касационно обжалване на въззивното решение.
Указал е да се внесе държавна такса в едноседмичен срок от
съобщението и последиците от неизпълнението, разпоредено е след
изтичане на срока делото да се докладва за насрочване или
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прекратяване. В открито съдебно заседание на 11.10.2016 г.  е даден ход
на делото, докладвано е, даден е ход по същество и съдът е обявил, че
ще се произнесе с решение след съвещание. С решение от 16.02.2017 г.
съдът е оставил в сила въззивното решение. С определение от 15.03.2017
г. на основание чл.248, ал.1 ГПК съдът е допълнил постановеното
решение в частта за разноските.

Гр.д. № 4596/2016 г. е образувано на 27.10.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 132/2016 г. на Окръжен съд - Ловеч,
регистрирана в съда на 25.10.2016 г. Разпределено е на съдия Дияна
Ценева с протокол за избор на докладчик от 27.10.2016 г., подписан от
разпределящ служител С. Г.. С определение от 02.06.2017 г. съдът е
допуснал касационно обжалване на въззивното решение в едната му част
и не е допуснал касационно обжалване в други части. Указал е да се
внесе държавна такса в едноседмичен срок от съобщението и
последиците от неизпълнението. Разпоредено е след изтичане на срока
делото да се докладва за насрочване или прекратяване. В открито
съдебно заседание на 26.09.2017 г.  е даден ход на делото, докладвано е,
даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение
след съвещание. С решение от 21.12.2017 г. съдът е отменил частично
въззивното решение и е върнал делото на въззивния съд за ново
разглеждане от друг състав в отменените части.

Гр.д. №995/2017г. е образувано на 10.03.2017 г. по касационна
жалба срещу решение от 30.11.2016 г. по гр.дело № 8765/2016 г. по
описа на Софийски градски съд, регистрирана в съда на 08.03.2017 г.
Разпределено е на съдия Дияна Ценева. С определение от 02.11.2017 г.
съдът е допуснал касационно обжалване на въззивното решение. Указал
е да се внесе държавна такса в едноседмичен срок от съобщението и
последиците от неизпълнението. Разпоредено е след изтичане на срока
делото да се докладва за насрочване или прекратяване. В открито
съдебно заседание на 20.02.2018 г.  е даден ход на делото, докладвано е,
даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение
след съвещание. С решение от 08.05.2018 г., съдът е оставил в сила
въззивното решение.

Гр.д. № 3895/2017г. е образувано на 05.10.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 664/2016 г. по описа на Окръжен
съд-Враца, регистрирана в съда на 03.10.2017 г. С разпореждане от
05.10.2017 г. на председателя на Първо ГО съдия Бранислава Павлова е
постановено да се образува производство по чл.288 от ГПК.
Разпределено е на съдия Дияна Ценева на 05.10.2017 г. и към делото е
приложен протокол за избор на докладчик, подписан от разпределящия
служител Л. Т.. С определение от 21.06.2018 г. съдът е допуснал
касационно обжалване на въззивно решение в обжалваната му част.
Указал е да се внесе държавна такса в едноседмичен срок от
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съобщението и последиците от неизпълнението. Разпоредено е след
изтичане на срока делото да се докладва за насрочване или
прекратяване. Указанието е изпълнено и с разпореждане от 05.07.2018 г.
е насрочено открито съдебно заседание за 20.11.2018 г., когато  е даден
ход на делото, докладвано е, даден е ход по същество и съдът е обявил,
че ще се произнесе с решение след съвещание. Решението е постановено
на 18.02.2019г.

Гр.д. №4623/2017г. е образувано на 21.11.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 403/2017 г. по описа на Окръжен съд
– Плевен, регистрирана в съда на 17.11.2017 г.  С разпореждане от
21.11.2017 г. на председателя на Първо ГО съдия Бранислава Павлова е
постановено да се образува производство по реда на чл. 288 ГПК.
Разпределено е на съдия Дияна Ценева на 21.11.2017 г. и към делото е
приложен протокол за избор на докладчик, подписан от разпределящия
служител С. Г.. С определение от 26.07.2018 г. в з.з., съдът е допуснал
касационно обжалване на въззивното решение. Указал е да се внесе
държавна такса в едноседмичен срок от съобщението и последиците от
неизпълнението. Разпоредено е след изтичане на срока делото да се
докладва за насрочване или прекратяване. Указанието е изпълнено и
делото е насрочено в открито съдебно заседание на 20.11.2018 г., когато
е даден ход на делото, докладвано е, даден е ход по същество и съдът е
обявил, че ще се произнесе с решение след съвещание. Решението е
постановено на 18.02.2019г.

Гр.д. № 2690/2017 г. е образувано на  04.07.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 653/2016 г. на Окръжен съд -
Благоевград, регистрирана в съда на 29.06.2017 г. Разпределено е на
съдия Дияна Ценева, видно от протокол за избор на докладчик от
04.07.2017 г., подписан от разпределящ служител С. Г.. С определение
от 16.03.2018 г. съдът е допуснал касационно обжалване на въззивното
решение. Указал е да се внесе държавна такса в едноседмичен срок от
съобщението и последиците от неизпълнението. Разпоредено е след
изтичане на срока делото да се докладва за насрочване или
прекратяване. В открито съдебно заседание на 19.06.2018 г.  е даден ход
на делото, докладвано е, даден е ход по същество и съдът е обявил, че
ще се произнесе с решение след съвещание. С решение от 03.08.2018 г.
съдът е отменил въззивното решение и е върнал делото за ново
разглеждане от друг състав на същия съд.

Гр.д. № 1455/2017 г. е образувано на 07.04.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 3069/2016 г. на Апелативен съд -
София, регистрирана в съда на 05.04.2017 г. Разпределено е на съдия
Дияна Ценева с протокол за избор на докладчик от 07.04.2017 г.,
подписан от разпределящ служител Л. Т.. С определение от 18.01.2018 г.
съдът е допуснал касационно обжалване на въззивното решение. Указал
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е да се внесе държавна такса в едноседмичен срок от съобщението и
последиците от неизпълнението. Разпоредено е след изтичане на срока
делото да се докладва за насрочване или прекратяване. В открито
съдебно заседание на 17.04.2018 г.  е даден ход на делото, докладвано е,
даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение
след съвещание. С решение от 23.07.2018 г. съдът е оставил в сила
въззивното решение.

Граждански дела, разгледани в закрито съдебно заседание
по допустимост.

Гр.д. №2270/2016г. е образувано на 27.05.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 2/2016 г. по описа на Окръжен съд –
Разград, регистрирана в съда на 25.05.2016 г. Разпределено е на съдия
Дияна Ценева. С определение от 30.06.2016 г. съдът не е допуснал
касационно обжалване на въззивното решение.

Гр.д. №1376/2017г. е образувано на 31.03.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 193/2016 г. по описа на Окръжен съд
– Кърджали,  регистрирана в съда на 29.03.2017 г. Разпределено е на
съдия Дияна Ценева. С определение от 08.11.2017 г. съдът не е допуснал
касационно обжалване на въззивното решение.

Граждански дела, образувани преди 01.01.2016г.
и неприключени към 01.10.2018г.

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“ съдия Ценева няма дела на нейн доклад, образувани
преди 01.01.2016г. и неприключени към 01.10.2018г.

Спрени производства по граждански дела,
образувани през 2016г. и през 2017г.

Гр.д. № 556/2016 г. е образувано на 10.02.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело №146/2015 г. по описа на Апелативен
съд-Бургас,  регистрирана в съда на 08.02.2016 г. Разпределено е на
съдия Дияна Ценева. С определение от 08.06.2016 г., съдът е спрял
производството по делото до приемане на тълкувателно решение по
тълкувателно дело № 4/2015 г. на ОСГК на ВКС. С определение от
21.11.2017 г. съдът е възобновил производството по делото. Разпоредено
е делото да се докладва на председателя на отделението за насрочване в
закрито съдебно заседание. С определение от 30.03.2018 г. съдът не е
допуснал касационно обжалване на въззивното решение. С определение
от 07.08.2018 г. съдът е допълнил определение от 30.03.2018 г. по
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гр.дело № 556/2016 г. по описа на ВКС, Първо ГО като е присъдил
разноски по делото за касационната инстанция и е оставил без уважение
молбата за присъждане на разноски над постановения размер.

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“ съдия Ценева няма спрени дела, образувани през
2017г.

Граждански дела, образувани през 2016г. и през 2017г.,
по които е отменен хода по същество

Гр.д. № 5406/2016г. е образувано на 20.12.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.дело № 272/2016 г. по описа на
Апелативен съд – Варна, регистрирана в съда на 14.12.2016 г. С
разпореждане от 20.12.2016 г. на председателя на Второ ГО съдия
Емануела Балевска е постановено да се образува производство по реда
на чл.288 ГПК. Разпределено е на съдия Дияна Ценева на 20.12.2016 г. и
към делото е приложен протокол за избор на докладчик, подписан от
разпределящия служител С. Г.. С определение от 29.06.2017 г. в з.з.
съдът е допуснал касационно обжалване на въззивното решение. Указал
е да се внесе държавна такса в едноседмичен срок от съобщението и
последиците от неизпълнението, разпоредено е след изтичане на срока
делото да се докладва за насрочване или прекратяване. Указанието е
изпълнено и с разпореждане от 21.07.2017 г. е насрочено открито
съдебно заседание за 21.11.2017 г., когато е даден ход на делото, приети
са представените доказателства, даден е ход по същество и делото е
обявено за решаване. С определение от 07.03.2018 г. в з.з., съдът е
отменил определение от 21.11.2017 г., с което е даден ход по същество
на делото и е спрял производството по делото до приключване на
производството по тълкувателно дело № 1/2007 г. на ОСГТК на ВКС.

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“ съдия Ценева няма дела образувани през 2017 г., по
които е отменен хода по същество.

Частни граждански дела

Ч.гр.д. №3748/2016г. е образувано на 31.08.2016 г. по частна
жалба срещу определение от 16.03.2016 г. по ч.гр.дело №429/2016 г. по
описа на Софийски градски съд, регистрирана в съда на 29.08.2016 г.
Разпределено е на съдия Дияна Ценева. С определение от 30.09.2016 г.
съдът е оставил без разглеждане частна касационна жалба от 31.03.2016
г. против определение от 16.03.2016 г., постановено по ч.гр.дело №
429/2016 г. на СГС.
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Ч.гр.д. №4336/2017г. е образувано на 03.11.2017 г. по частна
жалба срещу определение по ч.гр.дело № 7877/2017 г. по описа на
Софийски градски съд, регистрирана в съда на 01.11.2017 г.
Разпределено е на съдия Дияна Ценева. С определение от 08.12.2017 г. в
з.з. съдът не е допуснал  касационно обжалване на определение от
03.07.2017 г. по ч.гр.дело № 7877/2017 г. на Софийски градски съд.

Гр.д. № 15/2016 г. е образувано на 30.06.2016 г. по спор за
подсъдност между Софийски градски съд и Административен съд
София-град, регистрирано в съда на 30.06.2016 г. Разпределено е на
съдия Дияна Ценева.  С определение от 27.09.2016 г. в з.з., смесеният
петчленен състав на ВКС и ВАС е постановил, че компетентен да
разгледа делото е Софийски градски съд и е изпратил делото на СГС.

Гр.д. № 13/2017 г. е образувано на 13.02.2017 г. по спор за
подсъдност между Районен съд–Пловдив и Административен съд-
Пловдив, регистрирано в съда на 10.02.2017 г. Разпределено е на съдия
Дияна Ценева. С определение от 26.07.2017 г. в з.з., смесеният петчленен
състав на ВКС и ВАС е постановил, че компетентен да разгледа делото е
Административен съд –Пловдив и му е изпратил делото.

Съдия Ваня Атанасова

Съдия Ваня Атанасова е съдия във ВКС от 01.12.2016г. /Акт за
встъпване в длъжност от 01.12.2016 г./. Съдия Атанасова е била
командирована от Апелативен съд-София в ГК на ВКС, считано от
10.10.2016 г. без конкретен състав. Със Заповед № 2037 от 02.12.2016 г.
на председателя на ВКС е разпоредено съдия Ваня Атанасова да
заседава в Трето ГО в състав със съдиите Мария Иванова и Олга
Керелска. С решение от 14.12.2016 г. Пленумът на ВКС е определил
новопостъпилите съдии за членове на съставите на посочените
отделения. Съгласно Заповед № 2141 от 29.09.2017 г. на председателя на
ВКС съдия Ваня Атанасова е във втори съдебен състав със съдиите
Жанин Силдарева и Дияна  Ценева.

Предоставените данни за съдията са следните:
За 2016 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 0 бр., в това число

0 бр. касационни дела и 0 бр. частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 51 бр., в това число 50 бр.

касационни дела  и 1 бр. частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 51 бр., в това число 50 бр.

касационни дела и 1 бр. частни производства.
Свършени дела през годината 24 бр., в това число 24 бр.

касационни дела и 0 бр. частни производства. Свършени със съдебен акт
по същество общо 5 бр.
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За 2017 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 26 бр., в това

число 25 бр.  касационни дела и 1 бр. частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 129 бр., в това число 99 бр.

касационни дела и 30 бр. частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 155 бр., в това число 124

бр.  касационни дела и 31 бр. частни производства.
Свършени дела през годината 99 бр., в това число 74 бр.

касационни дела и 25 бр. частни производства. Свършени със съдебен
акт по същество общо 38 бр.

Граждански дела, образувани през 2016 г. и 2017 г.,
разгледани в открито съдебно заседание

Гр.д. № 3021/2016г. е образувано на 13.07.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 337/2016 г. по описа на Окръжен съд
- Пловдив, регистрирана в съда на 11.07.2016 г.  Разпределено е на съдия
Ваня Атанасова. С определение от 19.12.2016 г., след като е изслушал
докладваното дело в з.з. на 15.11.2016 г., съдът е допуснал касационно
обжалване на въззивното решение. Указал е да се внесе държавна такса в
едноседмичен срок от съобщението и последиците от неизпълнението,
разпоредено е след изтичане на срока делото да се докладва за
насрочване или прекратяване. С определение от 26.01.2017 г., след като
съдът е изслушал докладваното дело в з.з. на същата дата, на основание
чл.282, ал.2, т.2 ГПК, е спрял изпълнението на въззивното решение. В
открито съдебно заседание на 21.03.2017 г.  е даден ход на делото,
докладвано е, даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение след съвещание. С решение от 06.04.2017 г. съдът е
потвърдил въззивното решение частично, отменил е частично решението
и се е произнесъл по спора.

Гр.д. № 2396/2016 г. е образувано на 06.06.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 1576/2015 г. на Апелативен съд -
София, регистрирана в съда на 02.06.2016 г. Първоначално е било
разпределено на 06.06.2016г. на съдия Бонка Дечева, а по-късно  е
преразпределено на съдия Ваня Атанасова с протокол за избор на
докладчик, подписан от разпределящия служител Л. Т., съгласно
Разпореждане № 169/10.10.2016 г. на зам. - председателя на ВКС и
ръководител на ГК, с което е възложено на съдия Ваня Атанасова
участие като докладчик на мястото на съдия Бонка Дечева предвид
избирането й за член на КАК към СК на ВСС. С определение от
08.07.2016 г., след като е изслушал докладваното дело в з.з. на
05.07.2016 г., съдът е допуснал касационно обжалване на въззивното
решение. Указал е да се внесе държавна такса в едноседмичен срок от
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съобщението и последиците от неизпълнението. Разпоредено е след
изтичане на срока делото да се докладва за насрочване или
прекратяване. В открито съдебно заседание на 11.10.2016 г.  е даден ход
на делото, докладвано е, даден е ход по същество и съдът е обявил, че
ще се произнесе с решение след съвещание. С решение от 10.11.2016 г.
съдът е отменил въззивното решение и се е произнесъл по спора.

Гр.д. № 2072/2016 г. е образувано на 13.05.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 1700/2015 г. на Окръжен съд -
Варна, регистрирана в съда на 11.05.2016 г. Разпределено е на съдия
Ваня Атанасова с протокол за избор на докладчик /преразпределение/ от
24.01.2017 г., подписан от разпределящия служител Л. Т., съгласно
Разпореждане № 169/10.10.2016 г. на зам.-председателя на ВКС и
ръководител на ГК, с което е възложено на съдия Ваня Атанасова
участие като докладчик на мястото на съдия Бонка Дечева предвид
избирането й за член на КАК към СК на ВСС.  С определение от
01.07.2016 г.,  след като е изслушал докладваното дело в з.з. на
28.06.2016 г., съдът е допуснал касационно обжалване на въззивното
решение. Указал е да се внесе държавна такса в едноседмичен срок от
съобщението и последиците от неизпълнението. Разпоредено е след
изтичане на срока делото да се докладва за насрочване или
прекратяване. В открито съдебно заседание на 11.10.2016 г.  е даден ход
на делото, докладвано е, даден е ход по същество и съдът е обявил, че
ще се произнесе с решение след съвещание. С решение от 04.11.2016 г.
съдът е отменил въззивното решение и е върнал делото за ново
разглеждане от друг състав на същия съд.

Гр.д. № 1931/2017г. е образувано на 15.05.2017 г. по касационна
жалба срещу решение от 19.12.2016 г. по гр.дело № 1913/2016 г. по
описа на Апелативен съд-София, регистрирана в съда на 11.05.2017 г.
Разпределено е на съдия Ваня Атанасова. С определение от 08.12.2017
г., след като е изслушал докладваното дело в з.з. на 21.11.2017 г., съдът е
допуснал касационно обжалване на въззивното решение. Указал е да се
внесе държавна такса в едноседмичен срок от съобщението и
последиците от неизпълнението. Разпоредено е след изтичане на срока
делото да се докладва за насрочване или прекратяване. В открито
съдебно заседание на 20.03.2018 г.  е даден ход на делото, докладвано е,
даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение
след съвещание. С решение от 19.06.2018 г. съдът е потвърдил
въззивното решение.

Гр.д. №4894/2017г. е образувано на 08.12.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 185/2017 г. по описа на Окръжен съд
– Габрово, регистрирана в съда на 06.12.2017 г. С разпореждане № 879
от 08.12.2017 г. на съдия Бранислава Павлова – председател на Първо
ГО при ГК на ВКС е разпоредено да се образува производство по реда
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на чл.288 ГПК. Разпределено е на съдия Ваня Атанасова на 08.12.2017 г.
и към делото е приложен протокол за избор на докладчик, подписан от
разпределящия служител Л. Т.. С определение от 06.07.2018г., след като
е изслушал докладваното дело в з.з. на 24.04.2018 г., съдът е допуснал
касационно обжалване на въззивното решение. Указал е да се внесе
държавна такса в едноседмичен срок от съобщението и последиците от
неизпълнението, разпоредено е след изтичане на срока делото да се
докладва за насрочване или прекратяване. Указанието е изпълнено и с
разпореждане от 13.07.2018 г. делото е насрочено в открито съдебно
заседание за 20.11.2018 г., когато  е даден ход на делото, докладвано е,
даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение
след съвещание. С решение от 23.01.2019 г. съдът е отменил въззивното
решение и се е произнесъл по спора.

Гр.дело №3454/2017 г. е образувано на 28.08.2017 г. по
касационна жалба срещу решение по гр.дело № 608/2016 г. по описа на
Окръжен съд – Кюстендил, регистрирана в съда на 24.08.2017 г.  С
разпореждане № 664 от 28.08.2017 г. на съдия Геновева Николаева – и.ф.
председател на Второ  ГО при ГК на ВКС е постановено да се образува
производство по реда на чл.288 ГПК. Разпределено е на съдия Светлана
Калинова на 28.08.2017 г. и към делото е приложен протокол за избор на
докладчик, подписан от разпределящия служител Л. Т.. С протокол за
избор на съдия-докладчик /преразпределение/ от 02.10.2017 г. делото е
разпределено на съдия Ваня Атанасова съгласно разпореждане № 183 от
02.10.2017 г. на зам.-председателя на ВКС и ръководител на ГК, с което
е наредено считано от 02.10.2017 г. съдия Ваня Атанасова да поеме
разглеждането на делата насрочени за разглеждане в открито и закрито
съдебно заседание на доклад на съдия Светлана Калинова в състав със
съдиите Жанин Силдарева и Дияна Ценева в Първо ГО. С определение
от 29.03.2018 г., след като е изслушал докладваното дело в з.з. на
27.02.2018 г., съдът е прекратил производството по гр.дело № 3454/2017
г. на ВКС, Първо ГО и върнал делото на Окръжен съд – Кюстендил за
поправка на очевидна фактическа грешка по реда на чл. 247 ГПК в
решение от 07.06.2017 г. по гр.дело № 608/2016 г. Разпоредено е след
приключване на производството по чл.247 ГПК делото да бъде
изпратено на ВКС за произнасяне по подадените касационни жалби и
евентуално по касационните жалби срещу решението по чл. 247 ГПК. На
25.05.2018 г. са регистрирани в съда касационните жалби срещу решение
на Окръжен съд – Кюстендил по гр.дело №608/2016 г. С разпореждане
от 28.05.2018 г. е насрочено делото за з.з. на 12.06.2018 г. С определение
от 03.08.2018 г., след като е изслушал докладваното дело в з.з. на
12.06.2018г., съдът е допуснал касационно обжалване на решение от
07.06.2017 г., поправено с решения от 12.07.2017 г. и от 10.04.2018 г. и
трите постановени по гр.дело № 608/2016 г. на Окръжен съд -
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Кюстендил. Указал е да се внесе държавна такса в едноседмичен срок от
съобщението и последиците от неизпълнението. Разпоредено е след
изтичане на срока делото да се докладва за насрочване или
прекратяване. Указанието е изпълнено и с разпореждане от 20.08.2018 г.
е насрочено открито съдебно заседание за 20.11.2018 г., когато  е даден
ход на делото, докладвано е, даден е ход по същество и съдът е обявил,
че ще се произнесе с решение след съвещание. Постановено е решение
на 06.03.2019г.

Гр.д. № 754/2017 г. е образувано на 23.02.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 595/2016 г. на Окръжен съд -
Плевен, регистрирана в съда на 21.02.2017 г. Разпределено е на съдия
Ваня Атанасова с протокол за избор на докладчик от 02.10.2017 г.,
подписан от разпределящия служител Л. Т., съгласно Разпореждане №
183/02.10.2017 г. на зам.-председателя на ВКС и ръководител на ГК.  С
определение от 19.06.2017 г., след като е изслушал докладваното дело в
з.з. на 13.06.2017 г., съдът е допуснал касационно обжалване на
въззивното решение. Указал е да се внесе държавна такса в
едноседмичен срок от съобщението и последиците от неизпълнението.
Разпоредено е след изтичане на срока делото да се докладва за
насрочване или прекратяване. В открито съдебно заседание на
21.11.2017 г.  е даден ход на делото, докладвано е, даден е ход по
същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение след
съвещание. С решение от 29.12.2017 г. съдът е отменил въззивното
решение и върнал делото на същия съд за ново разглеждане от друг
състав.

Гр.д. № 896/2017 г. е образувано на 06.03.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 250/2016 г. на Окръжен съд -
Монтана, регистрирана в съда на 01.03.2017 г. Разпределено е на съдия
Ваня Атанасова с протокол за избор на докладчик от 02.10.2017 г.,
подписан от разпределящия служител Л. Т., съгласно Разпореждане №
183/02.10.2017 г. на зам.-председателя на ВКС и ръководител на ГК. С
определение от 10.05.2017 г., след като е изслушал докладваното дело в
з.з. на 10.05.2017 г., съдът е спрял изпълнението на въззивното решение.
С определение от 27.06.2017 г., след като е изслушал докладваното дело
в з.з. на 20.06.2017 г., съдът е допуснал касационно обжалване на
въззивното решение. Указал е да се внесе държавна такса в
едноседмичен срок от съобщението и последиците от неизпълнението.
Разпоредено е след изтичане на срока делото да се докладва за
насрочване или прекратяване. В открито съдебно заседание на
12.12.2017 г.  е даден ход на делото, докладвано е, даден е ход по
същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение след
съвещание. С решение от 19.01.2018 г. съдът е потвърдил въззивното
решението частично, отменил  решението частично и се е произнесъл по
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спора в тази част. С определение от 06.06.2018 г., след като е изслушал
докладваното дело в з.з. на 13.05.2018 г., съдът е освободил на
основание чл.282, ал.4 ГПК внесеното по реда на чл.282, ал.2 т.2 ГПК
парично обезщетение за спиране изпълнението на въззивното решение.

Граждански дела, разгледани в закрито съдебно заседание
по допустимост

Гр.д. № 3304/2016г. е образувано на 29.07.2016 г. по касационна
жалба срещу решение от 16.02.2016 г. по гр.дело №11640/2015 г. по
описа на Софийски градски съд, регистрирана в съда на 27.07.2016 г.
Разпределено е на съдия  Ваня Атанасова. С определение от 09.01.2017
г., след като е изслушал докладваното дело в з.з. на 13.12.2016 г., съдът
не е допуснал касационно обжалване на въззивното решение.

Гр.д. №2463/2017г. е образувано на 16.06.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 128/2017 г. по описа на Окръжен съд
– Пазарджик, регистрирана в съда на 15.06.2017 г.  Разпределено е на
съдия Ваня Атанасова. С определение от 18.12.2017 г., след като е
изслушал докладваното дело в з.з. на 28.11.2017 г., съдът не е допуснал
касационно обжалване на въззивното решение.

Граждански дела, образувани преди 01.01.2016г.
и неприключени към 01.10.2018г.

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“ съдия Атанасова няма на нейн доклад дела,
образувани преди 01.01.2016г. и неприключени към 01.10.2018г.

Спрени производства по граждански дела,
образувани през 2016г. и през 2017г.

Гр.д. №2910/2016г. е образувано на 07.07.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 832/2015 г. по описа на Окръжен съд
- София, регистрирана в съда на 05.07.2016 г. Разпределено е на съдия
Ваня Атанасова. С определение от 23.11.2016 г., след като е изслушал
докладваното дело в з.з. на 15.11.2016 г., съдът е спрял производството
по делото на основание чл.229, ал.1, т.7  вр. чл.292 ГПК до приключване
на производството по тълкувателно дело № 4/2015 г. на ОСГК на ВКС. С
определение от 09.11.2017 г., след като е изслушал докладваното дело в
з.з. на 08.11.2017 г., съдът е възобновил производството по делото. С
определение от 27.02.2018 г., след като е изслушал докладваното дело в
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з.з. на 16.01.2018 г., съдът не е допуснал касационно обжалване на
въззивното решение.

Гр.д. №1326/2017г. е образувано на 29.03.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 1699/2016г. по описа на Окръжен
съд – Бургас, регистрирана в съда на 27.03.2017 г. С разпореждане от
29.03.2017 г. на съдия Светла Димитрова-председател на Трето ГО е
постановено да се образува производство по реда на чл.288 ГПК.
Разпределено е на съдия Ваня Атанасова на 29.03.2017 г. и към делото е
приложен протокол за избор на докладчик, подписан от разпределящия
служител С. Г.. С определение от 04.07.2017 г., след като е изслушал
докладваното дело в з.з. на 29.05.2017 г., съдът е допуснал касационно
обжалване на решение по гр.дело № 1699/2016 г. на Окръжен съд –
Бургас. Указал е да се внесе държавна такса в едноседмичен срок от
съобщението и последиците от неизпълнението, разпоредено е след
изтичане на срока делото да се докладва за насрочване или
прекратяване. Указанието е изпълнено и с разпореждане от 27.07.2017 г.
е насрочено открито съдебно заседание за 30.10.2017 г. С протокол за
избор на докладчик /преразпределение/ от 16.10.2017 г. за докладчик по
делото е определена съдия Геновева Димитрова на мястото на съдия
Ваня Атанасова, на основание Разпореждане № 201 от 16.10.2017 г. на
зам.-председателя на ВКС и ръководител на ГК, предвид преместването
на съдия Ваня Атанасова от Трето ГО на ВКС в Първо ГО на ВКС. В
открито съдебно заседание на 30.10.2017 г.  е даден ход на делото,
докладвано е, даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение след съвещание. С определение от 22.12.2017 г.
съдът е спрял производството по делото на основание чл.292 ГПК до
постановяване на решение от ОСГК на ВКС по тълкувателно дело №
5/2017 г.

Граждански дела, образувани през 2016г. и през 2017г.,
по които е отменен хода по същество

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“ съдия Атанасова няма дела на нейн доклад,
образувани през 2016г. и през 2017г., по които е отменен хода по
същество.

Частни граждански дела

Ч.гр.д. №3320/2016г. е образувано на 01.08.2016 г. по частна
жалба срещу определение по гр.дело № 92/2016 г. по описа на
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Апелативен съд – Варна, регистрирана в съда на 28.07.2016 г.
Разпределено е на съдия Ваня Атанасова. С определение от 04.01.2017
г., след като е изслушал докладваното дело в з.з. на 29.11.2016 г., съдът е
отменил определение от 17.05.2016 г. по гр.дело № 92/2016 г. на
Апелативан съд-Варна частично и се е произнесъл по спора.

Ч.гр.д. № 4321/2017г. е образувано на 03.11.2017 г. по частна
жалба срещу определение от 02.10.2017 г. на ВКС, Трето ГО по гр.дело
№ 2431/2017 г., регистрирана в съда на 01.11.2017 г. Разпределено е на
съдия Ваня Атанасова. С определение от 13.12.2017 г., след като е
изслушал докладваното дело в з.з. на 05.12.2017 г., съдът е потвърдил
определение от 02.10.2017 г. по гр.дело № 2431/2015 г. на ВКС, Трето
ГО.

Гр.д. № 33/2017 г. е образувано на 27.06.2017 г. по спор за
подсъдност между Районен съд–Ардино и Административен съд -
Кърджали, регистрирано в съда на 26.06.2017 г. Разпределено е на съдия
Ваня Атанасова. С определение от 09.08.2017 г., смесеният петчленен
състав на ВКС и ВАС в з.з. е постановил, че компетентен да разгледа
делото е Административен съд – Кърджали.

Съдия Бонка Дечева

Съдия Бонка Дечева е съдия във ВКС от 08.05.2006 г. /Акт за
встъпване в длъжност от 08.05.2006 г./. До 20.09.2016 г. съдия Дечева е
правораздавала във втори съдебен състав със съдиите Жанин Силдарева
и Дияна Ценева. От 20.09.2016 г. съдия Бонка Дечева е член на
Комисията по атестирането и конкурсите към СК на ВСС.

Предоставените данни за съдията са следните:
За 2016 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 22 бр., в това

число 19 бр.  касационни дела и 3 бр. частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 56 бр., в това число 35 бр.

касационни дела  и 21 бр. частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 78 бр., в това число 54 бр.

касационни дела и 24 бр. частни производства.
Свършени дела през годината 76 бр., в това число 56 бр.

касационни дела и 20 бр. частни производства. Свършени със съдебен
акт по същество общо 39 бр.

За 2017 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 3 бр., в това число

2 бр. касационни дела и 1 бр. частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 0 бр., в това число 0 бр.

касационни дела и 0 бр. частни производства.
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Общо дела за разглеждане през годината 3 бр., в това число 2 бр.
касационни дела и 1 бр. частни производства.

Свършени дела през годината 0 бр., в това число 0 бр. касационни
дела и 0 бр. частни производства. Свършени със съдебен акт по
същество общо 0 бр.

Граждански дела, образувани през 2016 г. и 2017 г.,
разгледани в открито съдебно заседание

Гр.д. №1253/2016г. е образувано на 21.03.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 1887/2015 г. по описа на Окръжен
съд - Варна, регистрирана в съда на 17.03.2016 г. Разпределено е на
съдия Бонка Дечева. С определение от 15.04.2016 г. , след като е
изслушал докладваното дело в з.з. на 12.04.2016 г., съдът е допуснал
касационно обжалване на въззивното решение. Указал е да се внесе
държавна такса в едноседмичен срок от съобщението и последиците от
неизпълнението. Разпоредено е след изтичане на срока делото да се
докладва за насрочване или прекратяване. В открито съдебно заседание
на 14.06.2016 г.  е даден ход на делото, докладвано е, даден е ход по
същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение след
съвещание. С решение от 20.06.2016 г., съдът е отменил въззивното
решение и се е произнесъл по спора.

Гр.д. № 356/2016 г. е образувано на 26.01.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 1816/2014 г. на Софийски градски
съд, регистрирана в съда на 22.01.2016 г. Разпределено е на съдия Бонка
Дечева с протокол за избор на докладчик от 26.01.2016 г., подписан от
разпределящия служител С. Г.. С определение от 25.02.2016 г., след като
е изслушал докладваното дело в з.з. на 23.02.2016 г., съдът е допуснал
касационно обжалване на въззивното решение. Указал е да се внесе
държавна такса в едноседмичен срок от съобщението и последиците от
неизпълнението. Разпоредено е след изтичане на срока делото да се
докладва за насрочване или прекратяване. В открито съдебно заседание
на 10.05.2016 г.  е даден ход на делото, докладвано е, даден е ход по
същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение след
съвещание. С решение от 25.05.2016 г. съдът е отменил въззивното
решение и се е произнесъл по спора.

Гр.д. № 1299/2016 г. е образувано на 23.03.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 8944/2011 г. на Софийски градски
съд, регистрирана в съда на 21.03.2016 г. Разпределено е на съдия Бонка
Дечева с протокол за избор на докладчик от 23.03.2016 г., подписан от
разпределящия служител С. Г.. С определение от 26.04.2016 г, след като
е изслушал докладваното в з.з. на 19.04.2016 г. дело, съдът е допуснал
касационно обжалване на въззивното решение. Указал е да се внесе
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държавна такса в едноседмичен срок от съобщението и последиците от
неизпълнението. Разпоредено е след изтичане на срока делото да се
докладва за насрочване или прекратяване. В открито съдебно заседание
на 14.06.2016 г.  е даден ход на делото, докладвано е, даден е ход по
същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение след
съвещание. С решение от 08.07.2016 г. съдът е отменил въззивното
решение частично и се е произнесъл по спора.

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“ за 2017 г. съдия Дечева няма разпределени дела от
този вид.

Граждански дела, разгледани в закрито съдебно заседание
по допустимост

Гр.д. №2268/2016г. е образувано на 27.05.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 8348/2012 г. по описа на Софийски
градски съд, регистрирана в съда на 25.05.2016 г. Разпределено е на
съдия Бонка Дечева. С определение от 08.07.2016 г. , след като е
изслушал докладваното дело в з.з. на 05.07.2016 г., съдът не е допуснал
касационно обжалване на въззивното решение.

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“ за 2017 г. съдия Дечева няма разпределени дела от
този вид.

Граждански дела, образувани преди 01.01.2016г.
и неприключени към 01.10.2018г.

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“ съдия Дечева няма дела на нейн доклад, образувани
преди 01.01.2016г. и неприключени към 01.10.2018г.

Спрени производства по граждански дела,
образувани през 2016г. и през 2017г.

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“ съдия Дечева няма спрени дела, образувани през
2016г. и през 2017г.

Граждански дела, образувани през 2016г. и през 2017г.,
по които е отменен хода по същество
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По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“ съдия Дечева няма дела образувани през 2016г. и
през 2017г., по които е отменен хода по същество.

Частни граждански дела

Ч.гр.д. №2822/2016г. е образувано на 01.07.2016 г. по частна
жалба срещу определение от 11.05.2016 г. по ч.гр.дело № 196/2016 г. по
описа на Окръжен съд – Благоевград, регистрирана в съда на 29.06.2016
г. Разпределено е на съдия Бонка Дечева. С определение от 19.07.2016 г.,
след като е изслушал докладваното дело в з.з. на 15.07.2016 г., съдът не е
допуснал касационно обжалване на въззивното определение по ч.гр.дело
№ 196/2016 г. на Окръжен съд – Благоевград. По информация от
секретар на колегия „Граждански съдопроизводства“ за 2017 г. съдия
Дечева няма разпределени дела от този вид.

Гр.д. №11/2016г. е образувано на 03.05.2016 г. по спор за
подсъдност между Районен съд – Ловеч и Административен съд –
Ловеч, регистрирано в съда на 03.05.2016 г. Разпределено е на съдия
Бонка Дечева.  С определение от 23.06.2016 г., след като е изслушал
докладваното дело в з.з. на 07.06.2016 г., смесеният петчленен състав е
постановил, че компетентен да се произнесе по жалбата е
Административен съд – Ловеч.

Трети състав
Съдия Маргарита Соколова
Съдия Светлана Калинова
Съдия Гълъбина Генчева
Съдия Геника Михайлова

Съдия Маргарита Соколова

Съдия Маргарита Соколова е съдия във ВКС от 01.12.1998 г. /Акт
за встъпване в длъжност от 01.12.1998 г./ Съдия Соколова е председател
на трети съдебен състав. Правораздавала е в първи състав към м. януари
2016 г., във втори състав към м. ноември 2016 г., в първи състав към м.
декември 2016 г. във втори състав към м. януари 2017 г. и в трети състав
към м. октомври 2017 г. Съгласно Заповед № 2141 от 29.09.2017 г. на
председателя на ВКС за разпределението на съдиите от Гражданска
колегия по състави, съдия Маргарита Соколова е в трети съдебен състав
със съдиите Светлана Калинова и Гълъбина Генчева.

Поради продължително отсъствие по болест, с Разпореждане № 61
от 05.06.2017 г. на ръководителя на ГК, считано от 06.06.2017 г. съдия
Соколова е спряна от участие в списъка за случайно разпределение, за
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определяне на докладчик и членове на състав, по частни производства
по постъпващите в гражданската колегия частни дела, както и по
касационни производства, съгласно Разпореждане № 77 от 27.06.2017 г.
на ръководителя на ГК, считано от 27.06.2017 г.  С разпореждане № 174
от 20.09.2017 г. за съдия Соколова е възобновено участието й в списъка
за случайно разпределение за определяне на докладчик по касационни
производства, по постъпващите в колегията касационни дела. С
разпореждане № 184 от 02.10.2017 г. на ръководителя на колегията,
считано от 02.10.2017 г. е възстановено участието й в списъка за
случайно разпределение за определяне на докладчик по молби за отмяна
и частни производства. Със Заповед № 2147/29.09.2017 г. на
председателя на ВКС от 02.10.2017 г. на мястото на съдия Соколова е
командирована Емилия Донкова – съдия в Окръжен съд – София.

Предоставените данни за съдията са следните:
За 2016 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 42 бр., в това

число  35 бр. касационни дела и 7 бр. частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 128 бр., в това число 93 бр.

касационни дела  и 35 бр. частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 170 бр., в това число 128

бр.  касационни дела и 42 бр. частни производства.
Свършени дела през годината 111 бр., в това число 80 бр.

касационни дела и 31 бр. частни производства. Свършени със съдебен
акт по същество общо 40 бр.

За 2017 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 50 бр., в това

число 43 бр. касационни дела и 7 бр. частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 87 бр., в това число 65 бр.

касационни дела и 22 бр. частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 137 бр., в това число 108

бр.  касационни дела и 29 бр. частни производства.
Свършени дела през годината 71 бр., в това число 50 бр.

касационни дела и 21 бр. частни производства. Свършени със съдебен
акт по същество общо 22 бр.

Граждански дела, образувани през 2016 г. и 2017 г.,
разгледани в открито съдебно заседание

Гр.д. № 2326/2016г. е образувано на 01.06.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 7773/2013 г. по описа на Софийски
градски съд, регистрирана в съда на 27.05.2016 г. Разпределено е на
съдия Маргарита Соколова. С определение от 09.09.2016 г. съдът е
допуснал касационно обжалване на въззивното решение. Постановено е
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делото да се докладва на председателя на отделението за насрочване. В
открито съдебно заседание на 17.11.2016 г.  е даден ход на делото,
докладвано е, даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение след съвещание. С решение от 15.12.2016 г. съдът е
отменил  въззивното решение и върнал делото за ново разглеждане от
друг състав на съда.

Гр.д. № 1703/2016 г. е образувано на 18.04.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 2301/2015 г. на Окръжен съд -
Пловдив, регистрирана в съда на 14.04.2016 г. Разпределено е на съдия
Маргарита Соколова с протокол за избор на докладчик от 18.04.2016 г.,
подписан от разпределящия служител С. Г.. С определение от 21.06.2016
г. съдът е допуснал касационно обжалване на въззивното решение.
Указал е да се внесе държавна такса в едноседмичен срок от
съобщението и последиците от неизпълнението. Разпоредено е след
изтичане на срока делото да се докладва за насрочване или
прекратяване. В открито съдебно заседание на 13.10.2016 г.  е даден ход
на делото, докладвано е, даден е ход по същество и съдът е обявил, че
ще се произнесе с решение след съвещание. С решение от 18.10.2016 г.
съдът е отменил въззивното решение и се е произнесъл по спора.

Гр.д. № 394/2016 г. е образувано на 29.01.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 4512/2014 г. на Апелативен съд -
София, регистрирана в съда на 27.01.2016 г. Разпределено е на съдия
Маргарита Соколова с протокол за избор на докладчик от 29.01.2016 г.,
подписан от разпределящия служител С. Г.. С определение от 13.06.2016
г. съдът е допуснал касационно обжалване на въззивното решение.
Указал е да се внесе държавна такса в едноседмичен срок от
съобщението и последиците от неизпълнението, разпоредено е след
изтичане на срока делото да се докладва за насрочване или
прекратяване. В открито съдебно заседание на 29.09.2016 г.  е даден ход
на делото, докладвано е, даден е ход по същество и съдът е обявил, че
ще се произнесе с решение след съвещание. С решение от 28.10.2016 г.
съдът е отменил въззивното решение и е върнал делото на Апелативен
съд – София за ново разглеждане от друг състав.

Гр.д. № 4819/2017г. е образувано на 05.12.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело №16190/2016 г. по описа на Софийски
градски съд, регистрирана в съда на 01.12.2017 г. Разпределено е на
съдия Маргарита Соколова. С определение от 09.05.2018 г., след като е
изслушал докладваното дело в з.з. на 12.04.2018 г., съдът е допуснал
касационно обжалване на въззивното решение в едната му част. Указал е
да се внесе държавна такса в едноседмичен срок от съобщението и
последиците от неизпълнението, разпоредено е след изтичане на срока
делото да се докладва за насрочване или прекратяване. В открито
съдебно заседание на 27.09.2018 г.  е даден ход на делото, докладвано е,
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даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение
след съвещание. С решение от 08.10.2018 г. съдът е отменил въззивното
решение частично и се е произнесъл по спора.

Гр.д. № 1580/2017 г. е образувано на 20.04.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 462/2016 г. на Окръжен съд –
Смолян, регистрирана в съда на 18.04.2017 г. Разпределено е на съдия
Маргарита Соколова с протокол за избор на докладчик от 20.04.2017 г.,
подписан от разпределящия служител С. Г.. С определение от 29.01.2018
г., след като е изслушал докладваното дело в з.з. на 19.10.2017 г., съдът е
допуснал касационно обжалване на въззивното решение. Указал е да се
внесе държавна такса в едноседмичен срок от съобщението и
последиците от неизпълнението. Разпоредено е след изтичане на срока
делото да се докладва за насрочване или прекратяване. В открито
съдебно заседание на 19.04.2018 г. не е даден ход на делото поради
смърт на страна, конституирани са неговите наследници и делото е
отложено за 17.05.2018 г.  В открито съдебно заседание на 17.05.2018 г.
е даден ход на делото, докладвано е, даден е ход по същество и съдът е
обявил, че ще се произнесе с решение след съвещание. С решение от
10.07.2018 г. съдът е отменил въззивното решение и се е произнесъл по
спора.

Гр.д. № 1919/2017 г. е образувано на 12.05.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 426/2016 г. на Окръжен съд - Русе,
регистрирана в съда на 10.05.2017 г. Разпределено е на съдия Маргарита
Соколова с протокол за избор на докладчик от 12.05.2017 г., подписан от
разпределящ служител С. Г.. С определение от 19.12.2017 г., след като е
изслушал докладваното дело в з.з. на 26.10.2017 г., съдът е допуснал
касационно обжалване на въззивното решение. Указал е да се внесе
държавна такса в едноседмичен срок от съобщението и последиците от
неизпълнението, разпоредено е след изтичане на срока делото да се
докладва за насрочване или прекратяване. В открито съдебно заседание
на 22.03.2018 г.  е даден ход на делото, докладвано е, даден е ход по
същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение след
съвещание. С решение от 09.07.2018 г. съдът е отменил въззивното
решение и се е произнесъл по спора.

Граждански дела, разгледани в закрито съдебно заседание
по допустимост

Гр.д. № 3204/2016г. е образувано на 25.07.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 441/2016 г. по описа на Окръжен съд
- Варна регистрирана в съда на 21.07.2016 г. Разпределено е на съдия
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Маргарита Соколова. С определение от 28.11.2016 г. съдът не е допуснал
касационно обжалване на въззивното решение.

Гр.д. №4876/2017г. е образувано на 07.12.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 9772/2015 г. по описа на Софийски
градски съд, регистрирана в съда на 05.12.2017 г. Разпределено е на
съдия Маргарита Соколова. С определение от 10.05.2018 г., след като е
изслушал докладваното дело в з.з. на 19.04.2018 г., съдът не е допуснал
касационно обжалване на въззивното решение.

Граждански дела, образувани преди 01.01.2016г.
и неприключени към 01.10.2018г.

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“  съдия Соколова няма дела образувани преди
01.01.2016г. и неприключени към 01.10.2018г.

Спрени производства по граждански дела,
образувани през 2016г. и през 2017г.

Гр.д. №3540/2016г. е образувано на 16.08.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело №144/2016 г. по описа на Окръжен съд
- Смолян, регистрирана в съда на 11.08.2016 г. Разпределено е на съдия
Маргарита Соколова. С определение от 31.01.2017 г. съдът е спрял
производството по делото до приемане на тълкувателно решение по
тълкувателно дело № 4/2015 г. на ОСГК на ВКС. С определение от
08.11.2017 г., след като е изслушал докладваното дело в з.з. на
07.11.2017 г., съдът е възобновил производството по делото.
Разпоредено е да се докладва на председателя на Първо ГО за
насрочване в з.з. С определение от 19.01.2018 г., след като е изслушал
докладваното дело в з.з. на 18.01.2018 г., съдът е допуснал касационно
обжалване на въззивното решение. Указал е да се внесе държавна такса в
едноседмичен срок от съобщението и последиците от неизпълнението,
разпоредено е след изтичане на срока делото да се докладва за
насрочване или прекратяване. В открито съдебно заседание на
19.04.2018 г.  е даден ход на делото, докладвано е, даден е ход по
същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение след
съвещание. С решение от 30.04.2018 г. съдът е обезсилил въззивното
решение частично и се е произнесъл по спора, оставил е в сила
въззивното решение в останалата част.

Гр.д. № 20/2017 г. е образувано на 30.03.2017 г. по спор за
подсъдност между Окръжен съд – Перник и Административен съд –
Перник, регистрирано в съда на 30.03.2017 г. С разпореждане № 9 от
30.03.2017 г. на Красимир Влахов – зам.-председател на ВКС и
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ръководител на ГК е постановено да се образува производство по реда
на чл.135, ал.4 от АПК. Разпределено е на съдия Маргарита Соколова на
30.03.2017 г. и към делото е приложен протокол за избор на докладчик,
подписан от разпределящия служител В. Х.. С определение от
25.05.2017 г., след като е изслушал докладваното дело в з.з. на
11.05.2017г., смесеният петчленен състав на ВКС и ВАС е спрял
производството по делото до приемане на тълкувателно решение по
тълкувателно дело № 2/2015 г. на ОСГТК на ВКС и Първа и Втора
колегии на ВАС.

Граждански дела, образувани през 2016г. и през 2017г.,
по които е отменен хода по същество

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“ съдия Соколова няма дела, образувани през 2016г. и
през 2017г., по които е отменен хода по същество.

Частни граждански дела

Ч.гр.д. №5405/2016г. е образувано на 20.12.2016 г. по частна
жалба срещу определение по гр.дело № 3880/2016 г. по описа на ВКС,
Четвърто ГО, регистрирана в съда на 16.12.2016 г. Разпределено е на
съдия Маргарита Соколова. С определение от 13.01.2017 г. съдът е
оставил в сила определение от 13.10.2016 г. по гр.дело № 3880/2016 г. на
ВКС, Четвърто ГО.

Ч.гр.д. №460/2017г. е образувано на 03.02.2017 г. по частна жалба
срещу разпореждане от 01.11.2016 г. по гр.дело № 914/2002 г. на
Районен съд-Пловдив, регистрирана в съда на 01.02.2017 г. Разпределено
е на съдия Маргарита Соколова. С определение от 24.02.2017 г. съдът е
потвърдил разпореждане от 01.11.2016 г. по гр.дело № 914/2002 г. на
Районен съд -Пловдив.

Гр.д. № 31/2016 г. е образувано на 03.10.2016 г. по спор за
подсъдност между Районен съд – Пазарджик и Административен съд –
Пазарджик, регистрирано в съда на 03.10.2016 г. Разпределено е на
съдия Маргарита Соколова на 03.10.2016 г. и към делото е приложен
протокол за избор на докладчик, подписан от разпределящия служител
В. Х.. С определение от 18.10.2016 г. смесеният петчленен състав на
ВКС и ВАС е спрял производството по делото до приемане на
тълкувателно решение по тълкувателно дело № 1/2016 г. на ОСГК на
ВКС и Първа и Втора колегии на ВАС.
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Съдия Светлана Калинова

Съдия Светлана Калинова е съдия във ВКС от 19.05.2003 г. /Акт за
встъпване в длъжност от 19.05.2003 г./. Правораздавала е в трети състав
след м. януари 2016 г. , във втори състав към 20.10.2016 г., в трети
състав към м. ноември 2016 г., във втори състав към м. декември 2016 г.
и в трети състав след м. януари 2017 г. Съгласно Заповед № 2141 от
29.09.2017 г. на председателя на ВКС за разпределението на съдиите от
Гражданска колегия по състави, съдия Светлана Калинова е в трети
съдебен състав със съдиите Маргарита Соколова и Гълъбина Генчева.

Предоставените данни за съдията са следните:
За 2016 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 34 бр., в това

число 28  бр. касационни дела и 6 бр. частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 123 бр., в това число 90 бр.

касационни дела  и 33 бр. частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 157 бр., в това число 118

бр.   касационни дела и 39 бр. частни производства.
Свършени дела през годината 106 бр., в това число 79 бр.

касационни дела и 27 бр. частни производства. Свършени със съдебен
акт по същество общо 56 бр.

За 2017 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 46 бр., в това

число 44 бр. касационни дела и 2 бр. частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 110 бр., в това число 83 бр.

касационни дела и 27 бр. частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 156 бр., в това число 127

бр.  касационни дела и 29 бр. частни производства.
Свършени дела през годината 89 бр., в това число 71 бр.

касационни дела и 18 бр. частни производства. Свършени със съдебен
акт по същество общо 40 бр.

Граждански дела, образувани през 2016 г. и 2017 г.,
разгледани в открито съдебно заседание

Гр.д. №3024/2016г. е образувано на 13.07.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.дело № 6/2016 г. по описа на Окръжен съд
– Пловдив, регистрирана в съда на 11.07.2016 г. Разпределено е на съдия
Светлана Калинова. С определение от 23.11.2016 г., след като е
изслушал докладваното дело в з.з. на 17.11.2016 г., съдът е допуснал до
касационно обжалване въззивното решение. Указал е да се внесе
държавна такса в едноседмичен срок от съобщението и последиците от
неизпълнението Разпоредено е след изтичане на срока делото да се
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докладва за насрочване или прекратяване. В открито съдебно заседание
на 14.02.2017 г.  е даден ход на делото, докладвано е, даден е ход по
същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение след
съвещание. С решение от 23.02.2017 г. съдът е оставил в сила частично
въззивното решение, отменил е частично въззивното решение и се е
произнесъл по спора.

Гр.д. № 1539/2016 г. образувано на 06.04.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 250/2015 г. на Окръжен съд -
Кюстендил, регистрирана в съда на 04.04.2016 г. Разпределено е на
съдия Светлана Калинова с протокол за избор на докладчик от
06.04.2016 г., подписан от разпределящия служител Л. Т.. С определение
от 11.05.2016 г., след като е изслушал докладваното дело в з.з. на
28.04.2016 г., съдът е допуснал касационно обжалване на въззивното
решение. Указал е да се внесе държавна такса в едноседмичен срок от
съобщението и последиците от неизпълнението. Разпоредено е след
изтичане на срока делото да се докладва за насрочване или
прекратяване. В открито съдебно заседание на 13.10.2016 г.  е даден ход
на делото, докладвано е, даден е ход по същество и съдът е обявил, че
ще се произнесе с решение след съвещание. С решение от 04.11.2016 г.
съдът е отменил въззивното решение и е върнал делото за ново
разглеждане от друг състав на Окръжен съд – Кюстендил.

Гр.д. № 1872/2016 г. е образувано на 28.04.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 752/2015 г. на Окръжен съд -
Перник, регистрирана в съда на 26.04.2016 г. Разпределено е на съдия
Светлана Калинова с протокол за избор на докладчик от 28.04.2016 г.,
подписан от разпределящия служител С. Г.. С определение от 30.05.2016
г., след като е изслушал докладваното дело в з.з. на 19.05.2016 г., съдът
не е  допуснал касационно обжалване на въззивното решение в едната
му част и е допуснал касационно обжалване на въззивното решение в
друга част. Указал е да се внесе държавна такса в едноседмичен срок от
съобщението и последиците от неизпълнението. Разпоредено е след
изтичане на срока делото да се докладва за насрочване или
прекратяване. В открито съдебно заседание на 20.10.2016 г.  е даден ход
на делото, докладвано е, даден е ход по същество и съдът е обявил, че
ще се произнесе с решение след съвещание. С решение от 01.12.2016 г.
съдът е отменил въззивното решение частично и се е произнесъл по
спора в тази част, оставено е в сила въззивното решение частично.

Гр.д. №3845/2017г. е образувано на 03.10.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 534/2017 г. по описа на Окръжен съд
– Варна,  регистрирана в съда на 29.09.2017 г. Разпределено е на съдия
Светлана Калинова. С определение от 27.03.2018 г., след като е
изслушал докладваното дело в з.з. на 22.03.2018 г., съдът е допуснал до
касационно обжалване въззивното решение. Указал е да се внесе
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държавна такса в едноседмичен срок от съобщението и последиците от
неизпълнението. Разпоредено е след изтичане на срока делото да се
докладва за насрочване или прекратяване. В открито съдебно заседание
на 21.06.2018 г.  е даден ход на делото, докладвано е, даден е ход по
същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение след
съвещание. С решение от 10.07.2018 г. съдът е отменил частично
въззивното решение и се е произнесъл по спора, частично е оставил в
сила въззивното решение.

Гр.д. № 4748/2017г. е образувано на 29.11.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.дело №220/2017г. по описа на Окръжен
съд - Враца, регистрирана в съда на 27.11.2017 г. С разпореждане №
906/29.11.2017 г. на съдия Емануела Балевска–председател на Второ  ГО
при ГК на ВКС е разпоредено да се образува производство по реда на
чл.288 ГПК. Разпределено е на съдия Светлана Калинова на 29.11.2017 г.
и към делото е приложен протокол за избор на докладчик, подписан от
разпределящия служител Л. Т.. С определение от 18.06.2018 г. , след
като е изслушал докладваното дело в з.з. на 14.06.2018 г., съдът е
допуснал касационно обжалване на въззивното решение. Указал е да се
внесе държавна такса в едноседмичен срок от съобщението и
последиците от неизпълнението. Разпоредено е след изтичане на срока
делото да се докладва за насрочване или прекратяване. Указанието е
изпълнено и с разпореждане от 25.06.2018 г. е насрочено открито
съдебно заседание за 22.11.2018 г., когато  е даден ход на делото,
докладвано е, даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение след съвещание. С решение от 04.01.2019 г. съдът е
отменил въззивното решение и се е произнесъл по спора.

Гр.д. №810/2017 г. е образувано на 28.02.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 1411/2016 г. на Окръжен съд –
Бургас, регистрирана в съда на 24.02.2017 г. Първоначално делото е
разпределено на доклад на съда Михайлова на 28.02.2017г. и
впоследствие - на съдия Светлана Калинова, съгласно разпореждане №
183/02.10.2017г. на зам.-председателя на ВКС и ръководител на ГК и
протокол за избор на докладчик от 02.10.2017 г., подписан от
разпределящия служител Л. Т.. С определение от 20.07.2017 г., след като
е изслушал докладваното дело в з.з. на 08.06.2017 г., съдът е допуснал
касационно обжалване на въззивното решение. Указал е да се внесе
държавна такса в едноседмичен срок от съобщението и последиците от
неизпълнението. Разпоредено е след изтичане на срока делото да се
докладва за насрочване или прекратяване. В открито съдебно заседание
на 14.12.2017 г.  е даден ход на делото, докладвано е, даден е ход по
същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение след
съвещание. С решение от 22.12.2017 г. съдът е отменил частично
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решението на Окръжен съд-Бургас и се е произнесъл по правния спор в
тази част, а в останалата част го е оставил в сила.

Гр.д. № 2029/2017 г.  е образувано на 18.05.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 1874/2016 г. на Окръжен съд -
Варна, регистрирана в съда на 12.05.2017 г. Първоначално е
разпределено на доклад на съдия Геника Михайлова на 18.05.2017г., а
по-късно - на съдия Светлана Калинова - протокол за избор на
докладчик от 02.10.2017 г., подписан от разпределящия служител Л. Т.,
съгласно Разпореждане № 183/02.10.2017 г. на зам.-председателя на ВКС
и ръководител на ГК. С определение от 20.11.2017 г., след като е
изслушал докладваното дело в з.з. на 16.11.2017 г., съдът е допуснал
касационно обжалване на въззивното решение. Указал е да се внесе
държавна такса в едноседмичен срок от съобщението и последиците от
неизпълнението. Разпоредено е след изтичане на срока делото да се
докладва за насрочване или прекратяване. В открито съдебно заседание
на 22.03.2018 г.  е даден ход на делото, докладвано е, даден е ход по
същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение след
съвещание. С решение от 13.04.2018 г. съдът е отменил въззивното
решение частично и се е произнесъл по спора.

Граждански дела, разгледани в закрито съдебно заседание
по допустимост.

Гр.д. № 2843/2016г. е образувано на 04.07.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 89/2016 г. по описа на Окръжен съд
– Велико Търново, регистрирана в съда на 30.06.2016 г. Разпределено е
на съдия Светлана Калинова. С определение от 17.11.2016 г., след като е
изслушал докладваното дело в з.з. на 10.11.2016 г., съдът не е допуснал
касационно обжалване на въззивното решение.

Гр.д. №5093/2017г. е образувано на 28.12.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 294/2017 г. по описа на Окръжен съд
- Сливен, регистрирана в съда на 20.12.2017 г. Разпределено е на съдия
Светлана Калинова. С определение от 27.06.2018 г., след като е
изслушал докладваното дело в з.з. на 21.06.2018 г., съдът не е допуснал
касационно обжалване на въззивното решение.

Граждански дела, образувани преди 01.01.2016г.
и неприключени към 01.10.2018г.

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“ съдия Калинова няма дела на нейн доклад,
образувани преди 01.01.2016г. и неприключени към 01.10.2018г.
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Спрени производства по граждански дела,
образувани през 2016г. и през 2017г.

Т.д. №50178/2016г. е образувано на 02.02.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по т.дело №2507/2014 г. по описа на Апелативен
съд - София, регистрирана в съда на 26.01.2016 г.  Разпределено е на
съдия Людмила Цолова на 01.02.2016 г. и към делото е приложен
протокол за избор на докладчик, подписан от разпределящия служител
Н. Ч.. По разпореждане от 21.06.2016 г. на зам.-председателя на ВКС и
ръководител на ТК съдия Дария Проданова в изпълнение на Заповед №
839 от 18.05.2016 г. на председателя на ВКС, делото е разпределено на
съдия Светлана Калинова на 14.06.2016 г., приложен е протокол за избор
на докладчик, подписан от разпределящия служител Л. Т.. С
определение от 26.10.2016 г., след като е изслушал докладваното дело в
з.з. на 20.10.2016 г., съдът е спрял производството по търговско дело №
50178/2016 г. по описа на Първо ТО на ВКС, до произнасянето на
ОСГТК на ВКС по тълкувателно дело № 3/2016г.

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“ за 2017 г. съдия Калинова няма спрени дела.

Граждански дела, образувани през 2016г. и през 2017г.,
по които е отменен хода по същество.

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“  съдия Калинова няма дела с отменен ход образувани
през 2016г. и 2017 г.

Частни граждански дела

Ч.гр.д. № 5250/2016г. е образувано на 07.12.2016 г. по частна
жалба срещу определение по в.ч.гр.дело №1863/2016 г. по описа на
Апелативен съд - София, регистрирана в съда на 05.12.2016 г.
Разпределено е на съдия Светлана Калинова. С определение  от
19.12.2016 г., след като е изслушал докладваното дело в з.з. на
13.12.2016 г., съдът е оставил в сила определение от 06.07.2016 г.
постановено от Апелативен съд – София по в.ч.гр.дело № 1863/2016 г.

Ч.гр.д. № 3503/2017г. е образувано на 31.08.2017 г. по частна
жалба срещу определение от 07.06.2017 г. по в.гр.дело № 2022/2016 г. по
описа на Окръжен съд - Бургас, регистрирана в съда на 29.08.2017 г.
Разпределено е на съдия Светлана Калинова. С определение от
27.09.2017 г., след като е изслушал докладваното дело в з.з. на
19.09.2017 г., съдът е отменил обжалваното определение, постановено от
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Окръжен съд – Бургас и вместо това съдът е изменил постановеното
решение от 24.04.2017 г. по същото дело в частта за разноските.

Гр.дело № 55/2017 г. е образувано на 01.12.2017 г. по спор за
подсъдност между Районен съд–Кърджали и Административен съд–
Пловдив, регистрирано в съда на 30.11.2017 г. Разпределено е на съдия
Светлана Калинова. С определение от 22.12.2017 г., след като е
изслушал докладваното дело в з.з. на 15.12.2017 г., смесеният петчленен
състав на ВКС и ВАС е постановил, че компетентен да разгледа спора е
Административен съд-Пловдив, където делото е изпратено по
подсъдност.

Съдия Гълъбина Генчева

Съдия Гълъбина Генчева е съдия във ВКС от 30.12.2003 г. /Акт за
встъпване № 827 от 30.12.2003 г./. Правораздавала е в първи състав към
м. януари 2016 г., във втори състав към м. ноември 2016 г., в първи
състав към м. декември 2016 г., във втори състав към м. януари 2017 г.
Съгласно Заповед № 2141 от 29.09.2017 г. на председателя на ВКС за
разпределението на съдиите от Гражданска колегия по състави, съдия
Гълъбина Генчева е в трети съдебен състав със съдиите Маргарита
Соколова и Светлана Калинова.

Предоставените данни за съдията са следните:
За 2016 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 30 бр., в това

число 25 бр. касационни дела и 5 бр. частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 131 бр., в това число 96 бр.

касационни дела  и 35 бр. частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 161 бр., в това число 121

бр.  касационни дела и 40 бр. частни производства.
Свършени дела през годината 90 бр., в това число 62 бр.

касационни дела и 28 бр. частни производства. Свършени със съдебен
акт по същество общо  39 бр.

За 2017 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 72 бр., в това

число 60 бр.  касационни дела и 12 бр. частни производства.
Брой дела, постъпили през годината –124 бр., в това число 91 бр.

касационни дела и 33 бр. частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 196 бр., в това число 151

бр. касационни дела и 45 бр. частни производства.
Свършени дела през годината 128 бр., в това число 90 бр.

касационни дела и 38 бр. частни производства. Свършени със съдебен
акт по същество общо 53 бр.
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Граждански дела, образувани през 2016 г. и 2017 г.,
разгледани в открито съдебно заседание

Гр.д. № 3180/2016г. е образувано на 22.07.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело №703/2015г. по описа на Окръжен съд -
Шумен, регистрирана в съда на 20.07.2016 г. Разпределено е на съдия
Гълъбина Генчева. С определение от 19.12.2016 г. съдът е допуснал
касационно обжалване на въззивното решение. Указал е да се внесе
държавна такса в едноседмичен срок от съобщението и последиците от
неизпълнението. Разпоредено е след изтичане на срока делото да се
докладва за насрочване или прекратяване. В открито съдебно заседание
на 16.03.2017 г.  е даден ход на делото, докладвано е, даден е ход по
същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение след
съвещание. С решение от 04.04.2017 г. съдът е отменил въззивното
решение и се е произнесъл по спора.

Гр.д. №845/2016 г. е образувано на 26.02.2016 г. по молба за
отмяна на влязло в сила решение по гр.дело № 3509/2012 г. на Окръжен
съд - Пловдив, регистрирана в съда на 24.02.2016 г. Разпределено е на
съдия Гълъбина Генчева с протокол за избор на докладчик от 26.02.2016
г., подписан от разпределящия служител С. Г.. С определение от
02.03.2016 г. съдът е допуснал до разглеждане молбата за отмяна на
влязло в сила решение. В открито съдебно заседание на 21.04.2016 г.  е
даден ход на делото, докладвано е, даден е ход по същество и съдът е
обявил, че ще се произнесе с решение след съвещание. С решение от
09.05.2016 г. съдът е оставил без уважение молбата за отмяна на влязло в
сила решение по гр.дело 3509/2012 г. на Окръжен съд – Пловдив,
потвърдено с решение по гр.дело № 1337/2013 г. на Апелативен съд –
Пловдив, недопуснато до касационно обжалване с определение по
гр.дело № 4885/2014 г. на Върховен касационен съд.

Т.д. № 50417/2016 г. е образувано на 26.02.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по т.дело № 823/2015 г. на Софийски апелативен
съд, регистрирана в съда на 23.02.2016 г. Разпределено е на съдия
Гълъбина Генчева с протокол за избор на докладчик /преразпределение/
от 15.06.2016 г., подписан от разпределящия служител С. Г., съгласно
Заповед № 839/18.05.2016 г. на председателя на ВКС. С определение от
25.10.2016 г. съдът е допуснал касационно обжалване на въззивното
решение. Указал е да се внесе държавна такса в едноседмичен срок от
съобщението и последиците от неизпълнението, разпоредено е след
изтичане на срока делото да се докладва за насрочване или
прекратяване. В открито съдебно заседание на 09.02.2017 г.  е даден ход
на делото, докладвано е, даден е ход по същество и съдът е обявил, че
ще се произнесе с решение след съвещание. С решение от 01.03.2017 г.
съдът е оставил в сила въззивното решение.
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Гр.д. № 4900/2017г. е образувано на 08.12.2017 г. по молба за
отмяна на влязло с сила решение по в.гр.дело № 540/2017 г. по описа на
Окръжен съд- Варна, регистрирана в съда на 06.12.2017 г. Разпределено
е на съдия Гълъбина Генчева. С определение от 22.12.2017 г., след като е
изслушал докладваното дело в з.з. на 21.12.2017 г., съдът е допуснал до
разглеждане молбата за отмяна на влязло в сила решение от 10.05.2017 г.
по цитираното гр.д. по описа на Окръжен съд - Варна. Разпоредено е
делото да се докладва на председателя на Първо ГО. В открито съдебно
заседание на 15.02.2018 г.  е даден ход на делото, докладвано е, даден е
ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение след
съвещание. С решение от 07.03.2018 г. съдът е отменил на основание чл.
303, ал. 1, т.1 от ГПК влязлото в сила решение от 20.12.2016 г. по гр.д. №
779/2015 г. на Районен съд – Девня, потвърдено с решение от 10.05.2017
г. на Окръжен съд – Варна и е върнал делото за ново разглеждане на
Районен съд – Девня.

Гр.д. № 4430/2017г. е образувано на 10.11.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.дело №195/2017 г. по описа на Окръжен
съд – Бургас, регистрирана в съда на 08.11.2017 г. С разпореждане №
798 от 10.11.2017 г. на съдия Бранислава Павлова–председател на Първо
ГО при ГК на ВКС е постановено да се образува производство по реда
на чл.288 ГПК. Разпределено е на съдия Гълъбина Генчева на 10.11.2017
г. и към делото е приложен протокол за избор на докладчик, подписан от
разпределящия служител С. Г.. С определение от 28.05.2018 г. , след
като е изслушал докладваното дело в з.з. на 10.05.2018 г., съдът е
допуснал касационно обжалване на въззивното решение. Указал е да се
внесе държавна такса в едноседмичен срок от съобщението и
последиците от неизпълнението. Разпоредено е след изтичане на срока
делото да се докладва за насрочване или прекратяване. Указанието е
изпълнено и с разпореждане от 18.06.2018 г. е насрочено открито
съдебно заседание за 22.11.2018 г., когато  е даден ход на делото,
докладвано е, даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение след съвещание. С решение от 03.12.2018 г., съдът
е отменил въззивното решение и се е произнесъл по спора.

Гр.д. №4852/2017г. е образувано на 06.12.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.дело № 234/2017 г. по описа на Окръжен
съд-Кюстендил, регистрирана в съда на 04.12.2017 г.  С разпореждане от
06.12.2017 г. на съдия Бранислава Павлова–председатетел на Първо ГО
при ГК на ВКС е постановено да се образува производство по реда на
чл.288 ГПК. Разпределено е на съдия Гълъбина Генчева на 06.12.2017 г.
и към делото е приложен протокол за избор на докладчик, подписан от
разпределящия служител С. Г.. С определение от 07.06.2018 г., след като
е изслушал докладваното дело в з.з. на 17.05.2018 г., съдът е  допуснал
касационно обжалване на въззивното решение частично. Указал е да се
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внесе държавна такса в едноседмичен срок от съобщението и
последиците от неизпълнението. Разпоредено е след изтичане на срока
делото да се докладва за насрочване или прекратяване. Указанието е
изпълнено и с разпореждане от 18.06.2018 г. е насрочено открито
съдебно заседание за 22.11.2018 г., когато  е даден ход на делото,
докладвано е, даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение след съвещание. С решение от 03.12.2018 г. съдът е
отменил въззивното решение частично и се е произнесъл по спора в тази
част.

Гр.д. № 209/2017 г. е образувано на 17.01.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 152/2016 г. на Окръжен съд -
Силистра, регистрирана в съда на 13.01.2017 г. Разпределено е на съдия
Гълъбина Генчева с протокол за избор на докладчик /преразпределение/
от 17.01.2017 г., подписан от разпределящия служител С. Г., съгласно
Заповед № 839/18.05.2016 г. на председателя на ВКС. С определение от
30.05.2017 г. , след като е изслушал докладваното дело в з.з. на
18.05.2017 г., съдът е допуснал касационно обжалване на въззивното
решение. Указал е да се внесе държавна такса в едноседмичен срок от
съобщението и последиците от неизпълнението. Разпоредено е след
изтичане на срока делото да се докладва за насрочване или
прекратяване. В открито съдебно заседание на 19.10.2017 г.  е даден ход
на делото, докладвано е, даден е ход по същество и съдът е обявил, че
ще се произнесе с решение след съвещание. С решение от 26.10.2017 г.
съдът е отменил въззивното решение и е върнал делото за ново
разглеждане на друг състав на същия съд.

Гр.д. № 342/2017 г. е образувано на 26.01.2017 г. по молба за
отмяна на влязло в сила решение по гр.дело № 1245/2011 г. на Районен
съд – Червен бряг, регистрирана в съда на 24.01.2017 г. Разпределено е
на съдия Гълъбина Генчева с протокол за избор на докладчик
/преразпределение/ от 26.01.2017 г., подписан от разпределящия
служител Л. Т., съгласно Заповед № 839/18.05.2016 г. на председателя на
ВКС. С определение от 14.02.2017 г. съдът е оставил без движение
молбата за отмяна на влязло в сила решение и е указано на молителите
да представят доказателства за гражданското състояние на ответника по
молбата. С определение от 20.03.2017 г. съдът е прекратил
производството по делото. Определението е обжалвано с частна жалба и
е образувано частно производство  – ч.гр.дело № 2120/2017 г. по описа
на ВКС, трето отделение. С определение № 226/22.06.2017 г., след като е
изслушал докладваното дело в з.з. на 13.06.2017 г. по реда чл.274, ал.2 от
ГПК, съдът е отменил определение № 65 от 20.03.2017 г. по гр.дело №
342/2017 г. на ВКС, Първо ГО, с което производството е прекратено./ С
определение от 18.09.2017 г , след като е изслушал докладваното дело в
з.з. на 13.09.2017 г., съдът е конституирал като ответници в
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производството по делото наследниците на починалата страна. С
определение от 06.11.2017 г. съдът е оставил без движение молбата за
отмяна на влязло в сила решение като е указано молителите да уточнят с
препис за ответната страна момента, в който са узнали за влязлото в сила
решение. С определение от 20.11.2017 г. в з.з. съдът е допуснал до
разглеждане молбата за отмяна на влязлото в сила решение. В открито
съдебно заседание на 25.01.2018 г. не е даден ход на делото поради
нередовно призоваване на страна. Делото е отложено за 15.03.2018 г.,
когато не е даден ход на делото поради нередовно призоваване на страна
и същото е отложено за 17.05.2018 г. В това с.з.  е даден ход на делото,
докладвано е, даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение след съвещание. С решение от 22.05.2018 г. съдът е
отменил на основание чл. 303 ал.1, т.5 и чл.304 ГПК влязлото в сила
решение по гр.дело № 1245/2011 г. на Районен съд – Червен бряг и е
върнал за ново разглеждане на друг състав на същия съд.

Граждански дела, разгледани в закрито съдебно заседание
по допустимост

Гр.д. № 2593/2016г. е образувано на 17.06.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 5093/2015 г. по описа на Софийски
градски съд, регистрирана в съда на 15.06.2016 г. Разпределено е на
съдия Гълъбина Генчева. С определение от 25.10.2016 г. съдът не е
допуснал касационно обжалване на въззивното решение.

Гр.д. №4931/2017г. е образувано на 12.12.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 381/2016 г. по описа на Окръжен
съд-Монтана, регистрирана в съда на 08.12.2017 г. Разпределено е на
съдия Гълъбина Генчева. С определение от 28.05.2018 г., след като е
изслушал докладваното дело в з.з. на 17.05.2018 г., съдът не е допуснал
касационно обжалване въззивното решение.

Граждански дела, образувани преди 01.01.2016г.
и неприключени към 01.10.2018г.

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“ съдия Генчева няма дела на нейн доклад,  образувани
преди 01.01.2016г. и неприключени към 01.10.2018г.
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Спрени производства по граждански дела,
образувани през 2016г. и през 2017г.

Гр.д. №3052/2016г. е образувано на 15.07.2016 г. по молба за
отмяна на влязло в сила решение от 12.08.2015 г. по гр.дело №9239/2015
г. по описа на Софийски градски съд, регистрирана в съда на 13.07.2016
г. Разпределено е на съдия Гълъбина Генчева. С определение от
13.09.2016 г. в з.з. съдът е спрял производството по делото до
постановяване на тълкувателно решение по тълкувателно дело №7/2014
г. на ОСГТК на ВКС.  С определение от 13.09.2017 г., след като е
изслушал докладваното дело в з.з. на 11.09.2017 г., съдът е възобновил
производството по делото, не е допуснал до разглеждане молбата за
отмяна на влязлото в сила решение от 12.08.2015 г. по цитираното
граждансско дело по описа на СГС. С определение от 10.04.2018 г., след
като е изслушал докладваното дело в з.з. на 05.04.2018 г., съдът е върнал
жалбата от 20.03.2018 г. срещу определение от 13.09.2017 г. по гр.дело
№ 3052/2016 г. на ВКС.

Гр.д. №2160/2016г. е образувано на 18.05.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 660/2015 г. по описа на Окръжен съд
– Добрич,  регистрирана в съда на 16.05.2016 г. С разпореждане № 411
от 18.05.2016 г. на съдия Добрила Василева – председател на Първо ГО
при ГК на ВКС е постановено да се образува производство по реда на
чл.288 ГПК. Разпределено е на съдия Гълъбина Генчева на 18.05.2016 г.
и към делото е приложен протокол за избор на докладчик, подписан от
разпределящия служител Л. Т.. С определение от 14.07.2016 г. съдът е
допуснал касационно обжалване на въззивното решение. Указал е да се
внесе държавна такса в едноседмичен срок от съобщението и
последиците от неизпълнението. Разпоредено е след изтичане на срока
делото да се докладва за насрочване или прекратяване. Съдът е спрял
производството до постановяване на тълкувателно решение по
тълкувателно дело № 3/2016 г. на ОСГТК на ВКС.

Граждански дела, образувани през 2016г. и през 2017г.,
по които е отменен хода по същество

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“ за 2016 г. съдия Гълъбина Генчева няма дела с
отменен ход по същество.

Гр.д. №890/2017г. е образувано на 06.03.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.дело № 613/2016 г. по описа на
Апелативен съд – Пловдив, регистрирана в съда на 01.03.2017 г. С
разпореждане от 06.03.2017 г. на съдия Емануела Балевска – председател
на Второ  ГО при ГК на ВКС е постановено да се образува производство
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по чл.288 ГПК. Разпределено е на съдия Гълъбина Генчева на 06.03.2017
г. и към делото е приложен протокол за избор на докладчик, подписан от
разпределящия служител С. Г.. С определение от 19.06.2017 г., след като
е изслушал докладваното дело в з.з. на 15.06.2017 г., съдът е допуснал
касационно обжалване на въззивното решение. Указал е да се внесе
държавна такса в едноседмичен срок от съобщението и последиците от
неизпълнението. Разпоредено е след изтичане на срока делото да се
докладва за насрочване или прекратяване.Указанието е изпълнено и в
насроченото открито съдебно заседание на 23.11.2017 г. е даден ход на
делото, ход на устните състезания и делото е обявено за решаване. С
определение от 15.12.2017 г., след като е изслушал докладваното дело в
з.з. на 23.11.2017 г., съдът е отменил определението за ход по същество
на делото и е спрял производството по делото до постановяване на
тълкувателно решение по тълкувателно дело № 4/2017 г. на ОСГТК на
ВКС.

Частни граждански дела

Ч.гр.д. № 5337/2016г. е образувано на 14.12.2016 г. по частна
жалба срещу разпореждане от 22.03.2016 г. по ч.гр.дело №3460/2015 г.
на Апелативен съд-София, регистрирана в съда на 12.12.2016 г.
Разпределено е на съдия Гълъбина Генчева. С определение от 10.01.2017
г. съдът е отменил разпореждане от 22.03.2016 г. по ч.гр.дело №
3460/2015 г. на Апелативен съд – София и е върнал делото на САС за
произнасяне по частна жалба от 12.08.2015 г. срещу определение от
15.07.2015 г. по ч.гр.дело № 6422/2015 г. на Софийски градски съд.

Гр.дело № 41/2016 г. е образувано на 21.12.2016 г. по спор за
подсъдност между Административен съд София – област и Районен съд
– Елин Пелин, регистрирано в съда на 21.12.2016 г. Разпределено е на
съдия Гълъбина Генчева. С определение от 19.06.2017 г., след като е
изслушал докладваното дело в з.з. на 05.06.2017 г., смесеният петчленен
състав на ВКС и ВАС е постановил, че компетентен да се произнесе по
жалбата е Административен съд София – област.

Ч.гр.д. № 4122/2017г. е образувано на 20.10.2017 г. по частна
жалба срещу определение от 18.08.2017 г. по ч.гр.дело №3852/2015 г. на
ВКС, Трето ГО, регистрирана в съда на 18.10.2017г. Разпределено е на
съдия Гълъбина Генчева. С определение от 08.11.2017г., съдът изслушал
докладваното в з.з. на 06.11.2017г. дело, е оставил без уважение частната
жалба срещу определение от 18.08.2017 г. по ч.гр.дело №3852/2015 г. на
ВКС, Трето ГО.

Гр.дело № 1/2017 г. е образувано на 03.01.2017 г. по спор за
подсъдност между Административен съд – Перник и Окръжен съд –
Перник, регистрирано в съда на 03.01.2017 г. Разпределено е на съдия
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Гълъбина Генчева на 03.01.2017 г. и към делото е приложен протокол за
избор на докладчик, подписан от разпределящия служител В. Х.. С
определение от 31.01.2017 г. смесеният петчленен състав на ВКС и ВАС
е спрял производството по делото до постановяване на тълкувателно
постановление по тълкувателно дело № 2/2015 г. на ВКС и ВАС. На
01.03.2017 г. е постъпило възражение срещу определение от
31.01.2017г., с което е спряно производството. С определение от
20.03.2017 г. е оставена без уважение молбата за отмяна на определение
от 31.01.2017 г. На 18.07.2017 г. е постъпило възражение срещу
определението, с което производството е спряно. С определение от
26.09.2017 г. , след като е изслушал докладваното дело в з.з. на
18.09.2017 г., съдът е оставил без уважение втората по ред молба за
отмяна на определение от 31.01.2017 г., с което производството е спряно
до постановяване на тълкувателно постановление по тълкувателно дело
№ 2/2015 г. на ВКС и ВАС.

Съдия Геника Михайлова

Съдия Геника Михайлова е съдия във ВКС от 2014 г. /Акт за
встъпване от 20.01.2014 г./. Правораздавала е в Първо гражданско
отделение, трети състав към 20.09.2016 г., към 10.10.2016 г. – втори
състав, към 20.10.2016 г. – първи състав, към 16.11.2016 г. – втори
състав, към 02.12.2016 г. – първи състав, към м. януари 2017 г. до м.
септември 2017 г. – втори състав, след м. октомври 2017 г. - Трето ГО,
първи състав.

За 2016 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 33 бр., в това

число 30 касационни дела и 3 частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 144 бр., в това число 108

касационни дела и 36 частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 177 бр., в това число 138

касационни дела и 39 частни производства.
Свършени дела през годината 107 бр., в това число 78 касационни

дела и 29 частни производства. Свършени със съдебен акт по същество
общо 46 бр.

За 2017 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 70 бр., в това

число 66 бр. касационни дела и 4 бр. частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 108 бр., в това число 72 бр.

касационни дела и 36 бр. частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 178 бр., в това число 138

бр. касационни дела и 40 бр. частни производства.
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Свършени дела през годината 127 бр., в това число 95 бр.
касационни дела и 32 бр. частни производства. Свършени със съдебен
акт по същество общо 46 бр.

Граждански дела, образувани през 2016 г. и 2017 г.
и разгледани в открито съдебно заседание

Гр. д. № 1562/2016 г. е образувано на 07.04.2016 г. по касационна
жалба, регистрирана в съда на 05.04.2016 г. срещу решение по гр. д. №
2096/2014 г. на Софийски градски съд. Разпределено e на докладчик в
деня на образуването. Делото е насрочено за разглеждане в закрито
заседание по чл. 288 ГПК за 28.04.2016 г. С определение от 10.05.2016 г.
съдът е допуснал касационно обжалване, указано е на касатора да
представи доказателства за внесена държавна такса, след което делото
да се докладва за насрочване в открито заседание. Открито съдебно
заседание е насрочено за 29.09.2016 г., което се установява от списъка на
призованите лица и протокола, намиращ се в деловодната система на
съда. На тази дата е даден ход по същество и делото е обявено за
решаване. Решението е постановено на 04.11.2016 г.

Гр. д. № 227/2017 г. е образувано на 18.01.2017 г. по касационна
жалба, регистрирана на 16.01.2017 г. срещу решение на Окръжен съд –
Русе по гр. д. № 619/2016 г. Разпределено е на докладчик в деня на
образуването. Делото е насрочено в закрито заседание по чл. 288 ГПК за
31.05.2017 г. С определение от 12.06.2017 г. е допуснато касационно
обжалване и е указано делото да се докладва за определяне на дата за
разглеждането му в открито заседание. Делото е обявено за решаване в
открито съдебно заседание на 27.09.2017 г., а решението е постановено
на 06.12.2017 г.

Гр.д. № 50320/2016г. е образувано на 17.02.2016г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 166/2015г. по описа на ОС-Добрич,
регистрирана в съда на 12.02.2016г. Разпределено е на съдия Михайлова
на 15.06.2016г., съгласно Заповед № 839/18.05.2016г. на председателя на
ВКС и към делото е приложен протокол за избор на докладчик,
подписан от разпределящия служител С. Г.. С определение от
21.10.2016г. съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. от
13.10.2016г. дело, е допуснал касационно обжалване на въззивното
решение. Наредено е делото да се докладва на председателя на Първо
отделение на Гражданска колегия на ВКС за насрочване на открито
съдебно заседание. Насрочено е в о.с.з. на 26.01.2017г., когато е даден
ход на делото, докладвано е, даден е ход по същество и съдът е обявил,
че ще се произнесе с решение след съвещание. С решение от
21.02.2017г. съдът е обезсилил въззивното решение и потвърденото с
него решение на РС-Балчик.
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Гр.д. № 60075/2016г. е образувано на 05.07.2016г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 2683/2015г. по описа на Софийския
апелативен съд, регистрирана в съда на 28.06.2016г. Първоначално е
разпределено на доклад на съдия Добрила Василева на 05.07.2016г., а
впоследствие - на съдия Михайлова на 24.01.2017г., съгласно
Разпореждане № 193/21.10.2016г. на заместника на председателя на ВКС
и ръководител на ГК - към делото е приложен протокол за избор на
докладчик, подписан от разпределящия служител С. Г.. С определение
от 14.12.2016г. съдът е допуснал касационно обжалване на въззивното
решение. На касатора са дадени указания в едноседмичен срок да внесе
държавна такса и да представи вносен документ за това. Наредено е
делото да се докладва за насрочване в открито съдебно заседание при
представяне на платежен документ, но не по-късно от изтичане на
дадения срок. Насрочено е в о.с.з. на 20.04.2017г., когато е даден ход на
делото, докладвано е, даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение след съвещание. С решение от 25.05.2017г. съдът е
оставил в сила въззивното решение.

Гр.д. № 1720/2017г. е образувано на 28.04.2017г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 11558/2016г. по описа на СГС,
регистрирана в съда на 26.04.2017г. Разпределено е на съдия Михайлова
на 02.10.2017г. съгласно Разпореждане № 183/02.10.2017г. на заместника
на председателя на ВКС и ръководител на ГК и към делото е приложен
протокол за избор на докладчик, подписан от разпределящия служител
Л. Т.. С определение от 01.11.2017г. съдебният състав, изслушал
докладваното в з.з. от 25.10.2017г. дело, е допуснал касационно
обжалване на въззивното решение в едната му част. Наредено е делото
да се докладва за насрочване в открито съдебно заседание в частта, с
която въззивното решение е допуснато до касационен контрол.
Насрочено е в о.с.з. на 28.02.2018г., когато е даден ход на делото,
докладвано е, даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение след съвещание. С решение от 17.04.2018г. съдът е
обезсилил въззивното решение в едната му част и е изпратил делото на
АССГ.

Гр.д. № 4815/2017г. е образувано на 05.12.2017г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 1311/2017г. по описа на Софийския
апелативен съд, регистрирана в съда на 01.12.2017г. Разпределено е на
съдия Михайлова на 05.12.2017г. и към делото е приложен протокол за
избор на докладчик, подписан от разпределящия служител С. Г.. С
определение от 30.03.2018г. съдебният състав, изслушал докладваното в
з.з. от 28.03.2018г., е допуснал касационно обжалване на въззивното
решение. Наредено е делото да се докладва за насрочване в открито
съдебно заседание. Насрочено е в о.с.з. на 19.09.2018г., когато е даден
ход на делото, докладвано е, даден е ход по същество и съдът е обявил,
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че ще се произнесе с решение в срок. С решение от 25.09.2018г. съдът е
отменил въззивното решение в едната му част.

Граждански дела, образувани преди 01.01.2016г.
и неприключени към 01.10.2018г.

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“ съдия Михайлова няма на нейн доклад дела,
образувани през 2016 г. и 2017 г., които не са приключени към
01.10.2018г.

Граждански дела, разгледани в закрито заседание
по допустимост

Гр. д. № 2399/2016 г. е образувано на 06.06.2016 г. по касационна
жалба, регистрирана на 02.06.2016 г. срещу решение на Софийския
градски съд по гр. д. № 3431/2015 г. Разпределено е на докладчик в деня
на образуването. Делото е насрочено в закрито заседание по чл. 288 ГПК
на 29.09.2016 г. С определение от 05.10.2016 г. съдът не е допуснал
касационно обжалване и делото е върнато на 07.10.2016 г.

Гр. д. № 2700/2017 г. е образувано на 04.07.2017 г. по касационна
жалба от 30.06.2017 г. срещу решение на Окръжен съд – Пловдив по гр.
д. № 198/2017 г. Делото е разпределено на докладчик в деня на
образуването. Насрочено е в закрито заседание по чл. 288 ГПК за
29.11.2017 г. С определение от 04.12.2017 г. не е допуснато касационно
обжалване и делото е върнато на първоинстанционния съд.

Гр. д. № 4760/2017 г. е образувано на 30.11.2017 г. по касационна
жалба, регистрирана на 28.11.2017 г. срещу решение на Окръжен съд –
Сливен, постановено по иск по чл. 344, ал. 1 КТ. Разпределено е на
докладчик в деня на образуването. С определение от 26.03.2018 г. е
допуснато касационно обжалване. С определението е указано делото да
се докладва за насрочване в открито заседание. Производството е
насрочено в открито заседание на 19.09.2018г. Решение по делото е
постановено на 25.10.2018 г.

Граждански дела, образувани преди 01.01.2016 г.
и неприключени към 01.10.2018 г.

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“ съдия Геника Михайлова няма на нейн доклад дела,
образувани преди 01.01.2016 г. и неприключени към 01.10.2018 г.
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Спрени производства по граждански дела,
образувани през 2016 г. и 2017 г.

Гр. д. № 3387/2017 г. е образувано на 22.08.2017 г. по касационни
жалби, постъпили на 18.08.2017 г. срещу решение на Апелативен съд –
Бургас по гр. д. № 467/2016 г., постановено по искане на КОНПИ.
Разпределено е на докладчик в деня на образуването. Видно от
протокола за избор разпределението е извършено „ръчно“, първоначално
на съдия Диана Хитова. Като причина за извършеното по този начин
разпределение е посочено: „съгласно Правилата за разпределение на
делата“, удостоверено с подписа на служител. Дата на образуване е
отразена на корицата на делото и в печата на съда, положен върху
протокола за избор. По делото е налично изрично разпореждане от
22.08.2017 г., постановено от председателя на Гражданска колегия, за
образуване на производство по чл. 288 ГПК след извършена проверка по
редовността. Заседанието е насрочено за 25.01.2018 г.  и с определение
от 26.03.2018 г. е допуснато частично касационно обжалване, указано е
на част от касаторите да внесат такса, като при неизпълнение
производството ще бъде прекратено. Доказателство за изпълнение на
указанията е представено с молба, постъпила на 12.04.2018 г. В печата
на съда е посочено, че делото е насрочено в открито заседание за
20.09.2018 г. С Разпореждане № 112/17.09.2018 г. на зам.-председателя
на ВКС и председател на Гражданска колегия делото е преразпределено
на съдия Геника Михайлова, мотивирано с освобождаването на
досегашния титуляр от длъжността съдия, на основание чл. 165, ал. 1, т.
1 ЗСВ. Приложен е нов протокол за избор, в който е посочена като
причина за извършеното преразпределение разпореждането на
председателя на Гражданска колегия. В съдебно заседание от 20.09.2018
г. е даден ход по същество. С определение от 01.10.2018 г., постановено
в срока за решаване, съдът на основание чл. 253 ГПК е отменил
протоколното си определение за даване на ход по същество и е
постановил спиране на производството. Съдът е приел, че с
разпореждане от 25.07.2018 г. председателят на ВКС е образувал тълк. д.
№ 1/2018 г. по въпрос, който от значение за допустимостта на
обжалваното и допуснато до касационно обжалване въззивно решение.

От образуваните през 2016 г. и 2017 г. дела, съдия Михайлова има
само едно производство (описано по-горе), по което е постановено
спиране.
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Граждански дела, образувани през 2016 г. и 2017 г.,
по които е отменен хода по същество

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“ съдия Михайлова няма на нейн доклад дела,
образувани през 2016г. и през 2017г., по които е бил отменен ходът по
същество.

Частни граждански дела

Ч. гр. д. № 5118/2016 г. е образувано на 30.11.2016 г. по
касационна жалба от 28.11.2016 г.  срещу определение на Окръжен съд –
Стара Загора по ч. гр. д. № 1255/2016 г. Разпределено е на докладчик в
деня на образуването. Делото е разгледано в закрито заседание по чл.
288 ГПК на 21.12.2016 г. С определение от същата дата съдът не е
допуснал касационно обжалване и е върнал делото.

Ч. гр. д. № 3970/2017 г. е образувано на 10.10.2017 г. по частна
жалба, регистрирана на 06.10.2017 г. срещу определение на Окръжен съд
– Велико Търново по гр. д. № 548/2017 г. Разпределено е на докладчик в
деня на образуването. Насрочено е за разглеждане в закрито заседание
по чл. 288 ГПК за 26.10.2017 г. С определение от 07.11.2017 г. съдът не е
допуснал касационно обжалване и е върнал делото на 08.11.2017 г.

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“ съдия Геника Михайлова няма разпределени дела
през проверявания период, които се разглеждат от петчленни състави.

Всичко свършени дела с определения
 от съдебните състави в

Първо отделение, ГК, по докладчици:

Видно от предоставените данни от началник отдел „ИСКСС“ на
ВКС Индивидуални параментри за магистратите – движение на дела,
статистически данни за 2016г. и 2017г., информацията за постановените
определения от съдебните състави в отделението е следната:

За 2016г.
съдия - докладчик                             бр.  определения
Бранислава Павлова                                    112
Теодора Гроздева                                        126
Владимир Йорданов                                    118
Добрила Василева                                         65
Жанин Силдарева                                        135
Дияна Ценева                                               102
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Ваня Атанасова                                               32
Бонка Дечева                                                   84
Маргарита Соколова                                     130
Светлана Калинова                                        119
Гълъбина Генчева                                          127
Геника Михайлова                                         121

За 2017г.
съдия - докладчик                             бр.  определения
Бранислава Павлова                                       82
Теодора Гроздева                                         142
Владимир Йорданов                                     117
Добрила Василева                                         -
Жанин Силдарева                                         142
Дияна Ценева                                                151
Ваня Атанасова                                             131
Бонка Дечева                                                    1
Маргарита Соколова                                       93
Светлана Калинова                                        111
Гълъбина Генчева                                          174
Геника Михайлова                                         141

Граждански дела, разгледани в о.с.з., по които решението е
постановено след едномесечен срок от съдебните състави в Първо
отделение, ГК, по докладчици:

Видно от предоставените от началник отдел „ИСКСС“ на ВКС
данни за делата, образувани през 2016 и 2017г. в ГК, информацията за
постановените решения от съдебните състави в отделението след
едномесечния срок, към 24.01.2019г. е следната:

      съдия - докладчик            2016г.  2017г.

Бранислава Павлова                                17 бр.дела                    13 бр.дела
Теодора Гроздева                                       3 бр.дела                      4 бр.дела
Владимир Йорданов                                9 бр.дела                    14 бр.дела
Добрила Василева                                    0 бр.дела                      -
Жанин Силдарева                                     10 бр.дела                     5 бр.дела
Дияна Ценева                                            20 бр.дела                    20 бр.дела
Ваня Атанасова                                          4 бр.дела                    14 бр.дела
Бонка Дечева                                               1 бр.дела                      3 бр.дела
Маргарита Соколова                                  6 бр.дела                     7 бр.дела
Светлана Калинова                                   12 бр.дела                      7 бр.дела
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Гълъбина Генчева                                       6 бр.дела                     4 бр.дела
Геника Михайлова                                    20 бр.дела                     9 бр.дела

КОНСТАТАЦИИ:
Видно от предоставените от началник отдел „ИСКСС“ на ВКС

справки за постановените съдебни решения по дела, образувани 2016 г.
и  2017 г., към 24.01.2019 г., както и за всичко свършени дела с
определения през 2016 г. и 2017 г., по съдии- докладчици в Първо
отделение, ГК на ВКС, информацията е следната:

Съдия Бранислава Павлова е постановила за 2016 г. решения по
21 бр. дела - по 4 от делата решенията са постановени в едномесечен
срок, по 10 от  делата решенията са постановени след едномесечния
срок, в разумен тримесечен срок и по 7 от делата решенията са
постановени в срок над 3 месеца /пр. - по гр.дело № 535/2016 г. - 101 дни
след едномесечния срок/.

 За 2017г. съдия Павлова е постановила решения по 16 бр. дела -
по 3  от делата решенията са постановени в едномесечен срок, по 4 от
делата решенията са постановени след едномесечния срок, в разумен
тримесечен срок и по 9 от делата решенията са постановени в срок над
три месеца / пр. - по гр.дело № 1451/2017 г. - 139 дни след едномесечния
срок/.

В проверявания период съдия Павлова е постановила общо 194
определения, съответно 112 определения през 2016 г. и 82 определения
през 2017 г.

Съдия Теодора Гроздева е постановила за 2016 г. решения по 26
бр. дела - по 23 от делата решенията са постановени в едномесечен срок,
по 3 от  делата решенията са постановени след едномесечния срок, в
разумен тримесечен срок.

 За 2017г. съдия Гроздева е постановила решения по 22 бр. дела –
по 18 от делата решенията са постановени в едномесечен срок, по 3 от
делата решенията са постановени след едномесечния срок, в разумен
тримесечен срок и по 1 дело решението е постановено в срок над три
месеца – гр.дело № 4906/2017 г. – 66 дни след едномесечния срок.

В проверявания период съдия Гроздева е постановила общо 268
определения, съответно 126 определения през 2016 г. и 142 определения
през 2017 г.

Съдия Владимир Йорданов е постановил за 2016 г. решения по 24
бр. дела - по 15 от делата решенията са постановени в едномесечен срок,
по 9 от  делата решенията са постановени след едномесечния срок, в
разумен тримесечен срок.

 За 2017г. съдия Йорданов е постановил решения по 23 бр. дела -
по 9 от делата решенията са постановени в едномесечен срок, по 14 от
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делата решенията са постановени след едномесечния срок, в разумен
тримесечен срок.

В проверявания период съдия Йорданов е постановил общо 235
определения, съответно 118 определения през 2016 г. и 117 определения
през 2017 г.

Съдия Добрила Василева е постановила за 2016 г. решения по 4
бр. дела като всички са постановени в едномесечен срок.

В проверявания период съдия Василева е постановила общо 65
определения, всички те през 2016 г.

Съдия Жанин Силдарева е постановила за 2016 г. решения по 26
бр. дела - по 16 от делата решенията са постановени в едномесечен срок,
по 8 от делата решенията са постановени след едномесечния срок, в
разумен тримесечен срок и по 2 от делата решенията са постановени в
срок над три месеца - гр.дело № 61206/2016 г. - 62 дни след
едномесечния срок и гр.дело №2874/2016 г. - 90 дни след едномесечния
срок.

 За 2017г. съдия Силдарева е постановила решения по 14 бр. дела -
по 9 от делата решенията са постановени в едномесечен срок, по 4 от
делата решенията са постановени след едномесечния срок, в разумен
тримесечен срок и по 1 от делата решението е постановени в срок над
три  месеца - гр.дело № 3651/2017 г. - 117 дни след едномесечния срок.

В проверявания период съдия Силдарева е постановила общо 277
определения, съответно 135 определения през 2016 г. и 142 определения
през 2017 г.

Съдия  Дияна Ценева е постановила за 2016 г. решения по 20 бр.
дела -  по 9 от делата решенията са постановени след едномесечния срок,
в разумен тримесечен срок и по 11 от делата решенията са постановени в
срок над 3 месеца / пр. - по гр.дело № 61341/2016 г. - 103 дни след
едномесечния срок/.

 За 2017г. съдия Ценева е постановила решения по 20 бр. дела - по
12 от делата решенията са постановени след едномесечния срок, в
разумен тримесечен срок и по 8 от делата решенията са постановени в
срок над три месеца / пр. - по гр.дело № 2875/2017 г. - 83 дни след
едномесечния срок/.

В проверявания период съдия Ценева е постановила общо 253
определения, съответно 102 определения през 2016 г. и 151 определения
през 2017 г.

Съдия Ваня Атанасова е постановила за 2016 г. решения по 14 бр.
дела - по 10 от делата решенията са постановени в едномесечен срок, по
4 от делата решенията са постановени след едномесечния срок, в
разумен тримесечен срок.

 За 2017г. съдия Атанасова е постановила решения по 20 бр. дела –
по 6 от делата решенията са постановени в едномесечен срок, по 13 от
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делата решенията са постановени след едномесечния срок, в разумен
тримесечен срок и по 1 дело решението е постановено в срок над три
месеца- гр.дело № 1784/2017 г. - 68 дни след едномесечния срок.

В проверявания период съдия Атанасова е постановила общо 163
определения, съответно 32 определения през 2016 г. и 131 определения
през 2017 г.

Съдия Бонка Дечева е постановила за 2016 г. решения по 9 бр.
дела - по 8 от делата решенията са постановени в едномесечен срок, по 1
дело решението е постановено след едномесечния срок, в разумен
тримесечен срок.

 За 2017г. съдия Дечева е постановила решения по 9 бр. дела – по 6
от делата решенията са постановени в едномесечен срок, по 3 от делата
решенията са постановени след едномесечния срок, в разумен
тримесечен срок.

В проверявания период съдия Дечева е постановила общо 85
определения, съответно 84 определения през 2016 г. и 1 определение
през 2017г.

Съдия  Маргарита Соколова е постановила за 2016 г. решения по
12 бр. дела - по 6 от делата решенията са постановени в едномесечен
срок, по 4 от  делата решенията са постановени след едномесечния срок,
в разумен тримесечен срок и по 2 от делата решенията са постановени в
срок над три месеца - гр.дело № 50185/2016 г. - 61 дни след
едномесечния срок и гр.дело № 61283/2016 г. -  77 дни след
едномесечния срок.

За 2017г. съдия Соколова е постановила решения по 15 бр. дела -
по 8 от делата решенията са постановени в едномесечен срок, по 6 от
делата решенията са постановени след едномесечния срок, в разумен
тримесечен срок и по 1 дело решението е постановено в срок над три
месеца.

В проверявания период съдия Соколова е постановила общо 223
определения, съответно 130 определения през 2016 г. и 93 определения
през 2017 г.

Съдия Светлана Калинова е постановила за 2016 г. решения по
33 бр. дела - по 21 от делата решенията са постановени в едномесечен
срок, по 11 от  делата решенията са постановени след едномесечния
срок, в разумен тримесечен срок и по 1 дело решението е постановено в
срок над три  месеца-гр.дело № 3117/2016 г. - 76 дни след едномесечния
срок.

За 2017г. съдия Калинова е постановила решения по 22 бр. дела -
по 15 бр. от делата решенията са постановени в едномесечен срок, по 7
от делата решенията са постановени след едномесечния срок, в разумен
тримесечен срок.
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В проверявания период съдия Калинова е постановила общо 230
определения, съответно 119 определения през 2016 г. и 111 определения
през 2017 г.

Съдия Гълъбина Генчева е постановила за 2016 г. решения по 30
бр. дела - по 24 от делата решенията са постановени в едномесечен срок,
по 5 от делата решенията са постановени след едномесечния срок, в
разумен тримесечен срок и по 1 дело решението е постановено в срок
над три  месеца – гр.дело № 3511/2016 г. - 66 дни след едномесечния
срок.

За 2017г. съдия Генчева е постановила решения по 25 бр. дела - по
21 от делата решенията са постановени в едномесечен срок, по 4 от
делата решенията са постановени след едномесечния срок, в разумен
тримесечен срок.

В проверявания период съдия Генчева е постановила общо 301
определения, съответно 127 определения през 2016 г. и 174 определения
през 2017 г.

Съдия Геника Михайлова е постановила за 2016 г. решения по 27
бр. дела - по 7 от делата решенията са постановени в едномесечен срок,
по 16 от  делата решенията са постановени след едномесечния срок, в
разумен тримесечен срок и по 4 дела решението е постановено в срок
над три  месеца /пр. – по гр.дело №2113/2016 г. - 112 дни след
едномесечния срок/.

За 2017г. съдия Михайлова е постановила решения по 16 бр. дела -
по 7 от делата решенията са постановени в едномесечен срок, по 9 от
делата решенията са постановени след едномесечния срок, в разумен
тримесечен срок.

В проверявания период съдия Михайлова е постановила общо 262
определения, съответно 121 определения през 2016 г. и 141 определения
през 2017 г.

Видно от предоставената от началник отдел „ИСКСС“ на ВКС
справка за дела без постановен съдебен акт след едномесечния срок,
към 24.01.2019 г., по съдии в Първо отделение, ГК, информацията е
следната:

Съдия Бранислава Павлова – 2 граждански дела без постановен
съдебен акт (гр.дело № 2953/2017 г. –  34 дни след едномесечния срок,
решението е постановено след справката – на 29.03.2019г.; гр.дело №
5013/2017 г. – 90 дни след едномесечния срок- решението е постановено
след справката - на 08.02.2019г.);

Съдия Дияна Ценева – 7 граждански дела без постановен съдебен
акт (гр.дело № 3314/2017 г. - 69 дни след едномесечния срок към
24.01.2019 г., решението е постановено след справката - на 14.02.2019г.;
гр.дело № 3424/2017 г. – 69 дни след едномесечния срок към 24.01.2019
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г., решението е постановено след справката - на 28.01.2019 г.; гр.д. №
3895/2017 г. – 35 дни след едномесечния срок към 24.01.2019 г.,
решението е постановено след справката - на 18.02.2019г.; гр.дело №
4119/2017г. – 13 дни след едномесечния срок към 24.01.2019г.,
решението е постановено след справката - на 08.04.2019г.; гр.дело №
4370/2017 г. – 35 дни след едномесечния срок към 24.01.2019 г.,
решението е постановено след справката - на 25.02.2019г.; гр.дело №
4623/2017 г. – 35 дни след едномесечния срок към 24.01.2019 г.,
решението е постановено след справката - на 18.02.2019г.; гр.дело №
5091/2017 г. – 13 дни след едномесечния срок към 24.01.2019г.,
решението е постановено след справката - на 08.04.2019г.;

Съдия Геника Михайлова – 4 граждански дела без постановен
съдебен акт (гр.дело №4762/2017 г. – 27 дни след едномесечния срок към
24.01.2019 г., решението е постановено след справката – на 26.03.2019г.;
гр.дело №4909/2017 г.– 27 дни след едномесечния срок към 24.01.2019
г., решението е постановено след справката - на 12.02.2019г.; гр.дело №
4983/2017 г. - 27 дни след едномесечния срок към 24.01.2019 г.,
решението е постановено след справката - на 01.02.2019г.; гр.дело №
5061/2017 г. -  27 дни след едномесечния срок към 24.01.2019 г.,
решението е постановено след справката - на 27.02.2019г.).

ВТОРО ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ

Първи състав
Съдия Емануела Балевска-председател

Съдия Снежанка Николова
Съдия Гергана Никова

Съдия Емануела Балевска – председател на
Второ гражданско отделение

Съдия Емануела Балевска е избрана за съдия във ВКС на
03.02.1997г. /акт за встъпване от 03.02.1997г./, а от 16.11.2016г. е
избрана за председател на Второ ГО, ГК. Председател е на Първи състав,
Второ отделение, ГК. Предоставените данни за съдията са следните:

За 2016 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 24 бр., в това

число 20 бр.  касационни дела и 4 бр. частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 117 бр., в това число 88 бр.

касационни дела  и 29 бр. частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 141 бр., в това число 108

бр. касационни дела и 33 бр. частни производства.
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Свършени дела през годината 91 бр., в това число 64 бр.
касационни дела и 27 бр. частни производства. Свършени със съдебен
акт по същество общо 39 бр.

За 2017 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 43 бр., в това

число 43 бр.  касационни дела и 0 бр. частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 73 бр., в това число 72 бр.

касационни дела и 1 бр. частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 116 бр., в това число 115

бр. касационни дела и 1 бр. частни производства.
Свършени дела през годината 65 бр., в това число 65 бр.

касационни дела и 0 бр. частни производства. Свършени със съдебен акт
по същество общо 29 бр.

Граждански дела, образувани през 2016г. и през 2017г.,
разгледани в открито съдебно заседание

Гр.д. № 1074/2016г. е образувано на 12.03.2016г. по молба за
отмяна на влязло в сила решение по в.гр.дело № 72/2011г. по описа на
ОС-Шумен, регистрирана в съда на 09.03.2016г. С определение от
24.03.2016г., след като е изслушал докладваното дело в з.з. на
21.03.2016г., съдът е допуснл разглеждането по същество на влязлото в
сила решение и е насрочено о.с.з. за 16.05.2016г. В това о.с.з. е даден ход
на делото, докладвана е молбата, допуснати са писмените доказателства,
даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение
след съвещание. Решение е постановено на 30.06.2016г.

Гр.д. № 1155/2017г. е образувано на 21.03.2017г. по молба за
отмяна на влязло в сила решение по в.гр.дело № 757/2012г. по описа на
ОС-Бургас, регистрирана в съда на 17.03.2017г. Проведено е з.з. на
05.04.2017г. за произнасяне по допускане на молбата, а с определение от
10.04.2017г. е допуснато разглеждането й. Насрочено е о.с.з. за
05.06.2017г., в което е даден ход на делото, докладвана е молбата,
допуснати са писмените доказателства, даден е ход по същество и съдът
е обявил, че ще  се произнесе с решение след съвещание. Решението е
постановено на 10.07.2017г.

Гр.д. № 5049/2017г. е образувано с разпореждане на председателя
на отделението на 20.12.2017г. по касационна жалба срещу решение по
в.гр.дело № 428/2017г. по описа на ОС - Плевен, регистрирана в съда на
18.12.2017г. Разпределено е на съдия Балевска на 20.12.2017г. и към
делото е приложен протокол за избор на докладчик, подписан от
разпределящия служител. Върху протокола е положен печат за
насрочване, от който е видно, че е насрочено о.с.з. за 05.11.2018г. На
28.05.2018г. е проведено з.з., а с определение от 27.06.2018г. е допуснато
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касационно обжалване и е насрочено о.с.з. за 05.11.2018г. В това о.с.з.
делото е обявено за решаване и с решение от 06.02.2019г. съдът е
оставил в сила въззивното решение.

Гр.д. № 4499/2017г. е образувано на 15.11.2017г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.дело № 5282/2017г. по описа на САС,
регистрирана в съда на 13.11.2017г. С определение от 22.06.2018г., след
като е изслушал докладваното дело в з.з. на 14.05.2018г., съдът е
допуснал касационно обжалване, на касатора са дадени указания и е
насрочено о.с.з. за 15.10.2018г., в което е даден ход по същество и съдът
е обявил, че ще се произнесе с решение след съвещание. С решение от
12.02.2019г. съдът е оставил в сила въззивното решение.

Гр.д. № 1693/2016г. е образувано на 18.04.2016г. по касационна
жалба срещу решение на СГС, регистрирана в съда на 14.04.2016г. С
определение от 30.05.2016г., след като е изслушал докладваното дело в
з.з. на 09.05.2016г., съдът е  допуснал касационно обжалване, на
касаторите са дадени указания, насрещната касационна жалба е оставена
без разглеждане и е насрочено о.с.з. за 17.10.2016г. В това с.з. делото е
докладвано, даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение след съвещание. С решение от 08.02.2016г.
частично е отменено въззивното решение.

Гр.д. № 60268/2016г. е образувано на 19.09.2016г. по касационна
жалба срещу решение на АС-София, регистрирана в съда на 30.08.2016г.
С определение от 26.04.2017г., след като е изслушал докладваното дело
в з.з. на 13.02.2017г., съдът е допуснал касационно обжалване и на
касатора са дадени указания. Насрочено е в о.с.з. на 16.10.2017г., когато
е докладвано, даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение след съвещание. С решение от 28.02.2018г. е
отменено въззивното решение.

Гр.д. № 613/2017г. е образувано на 15.02.2017г. по касационна
жалба срещу решение на ОС-Монтана, регистрирана в съда на
13.02.2017г. С определение от 04.07.2017г., след като е изслушал
докладваното дело в з.з. на 29.05.2017г., съдът е допуснал касационно
обжалване. На касатора са дадени указания и е насрочено в о.с.з. на
20.11.2017г., в което делото е докладвано, даден е ход по същество и
съдът е обявил, че ще се произнесе с решение след съвещание. С
решение от 09.10.2018г. частично е отменено въззивното решение.

Гр.д. № 3570/2017г. е образувано на 08.09.2017г. по касационна
жалба срещу решение на ОС-Русе, регистрирана в съда на 05.09.2017г. С
определение от 10.04.2018г., след като е изслушал докладваното дело в
з.з. на 26.03.2018г., съдът е допуснал касационно обжалване, на касатора
са дадени указания и е насрочено в о.с.з. на 04.06.2018г., в което делото
е докладвано, даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се
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произнесе с решение след съвещание. С решение от 25.07.2018г. е
отменено въззивното решение и делото е върнато за ново разглеждане.

Граждански дела, разгледани в закрито съдебно заседание
по допустимост

Гр.д. № 2916/2016г. е образувано на 07.07.2016г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.дело № 14633/2012г. по описа на СГС,
регистрирана в съда на 05.07.2016г. С определение от 14.11.2016г.,
изслушал докладваното в закрито заседание на 07.11.2016г. дело, съдът
не е допуснал касационно обжалване.

Гр.д. № 464/2017г. е образувано на 03.02.2017г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.дело № 1243/2017г. по описа на ОС-Стара
Загора, регистрирана в съда на 01.02.2017г. С определение от
15.06.2017г., изслушал докладваното в закрито заседание на 29.05.2017г.
дело, съдът не е допуснатл касационно обжалване.

Граждански дела, образувани преди 01.01.2016г.
и неприключени към 01.10.2018г.

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“ съдия Емануела Балевска няма дела на нейн доклад,
образувани преди 01.01.2016г. и неприключени към 01.10.2018г.

Спрени производства по граждански дела,
 образувани през 2016г. и през 2017г.

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“ съдия Емануела Балевска няма граждански дела,
образувани през 2016г. и през 2017г., по които производството е спряно.

Граждански дела, образувани през 2016г. и през 2017г.,
по които е отменен хода по същество

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“ съдия Емануела Балевска няма дела с отменен ход по
същество, образувани през 2016г. и през 2017г.

Частни граждански дела

Ч.гр.д. № 154/2016г. е образувано и разпределено на 13.01.2016г.
по частна жалба срещу определение по гр.дело № 4748/2015г.  по описа
на ВКС, Първо отделение, регистрирана в съда на 11.01.2016г. С
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определение от 25.01.2016г., след като е изслушал докладваното дело  в
з.з. на 22.01.2016г., съдът е потвърдил обжалваното определение.

Ч.гр.д. № 30/2017г. /петчеленен състав/ е образувано на
19.05.2017г. въз основа на определение по гр.дело № 16365/2017г. по
описа на РС-Варна по спор за подсъдност с АдС-Варна, регистрирана в
съда на 19.05.2017г. С определение на петчленен състав от 28.07.2017г.,
в з.з. от 03.07.2017г., е определен компетентен съд, който да се
произнесе по жалбата.

                               Съдия Снежанка Николова

Съдия Снежанка Николова е избрана за съдия във ВКС от
30.12.2003г. /акт за встъпване от 30.12.2003г./. Предоставените данни за
съдията са следните:

За 2016 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 30 бр., в това

число 24 бр. касационни дела и 4 бр. частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 129 бр., в това число 94 бр.

касационни дела  и 35 бр. частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 159 бр., в това число 118

бр. касационни дела и 41 бр. частни производства.
Свършени дела през годината 92 бр., в това число 65 бр.

касационни дела и 27 бр. частни производства. Свършени със съдебен
акт по същество общо 35 бр.

За 2017 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 62 бр., в това

число 52 бр. касационни дела и 10 бр. частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 116 бр., в това число 84 бр.

касационни дела и 32 бр. частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 178 бр., в това число 136

бр. касационни дела и 42 бр. частни производства.
Свършени дела през годината 102 бр., в това число 70 касационни

дела и 32 частни производства. Свършени със съдебен акт по същество
общо 47 бр.

Граждански дела, образувани през 2016г. и през 2017г.,
разгледани в открито съдебно заседание

Гр.д. № 3997/2016г. е образувано на 21.09.2016г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 722/2015г. по описа на ОС-Пловдив,
регистрирана в съда на 19.09.2016г. С определение от 13.03.2017г., след
като е изслушал докладваното дело в з.з. на 13.02.2017г., съдът е
допуснал касационно обжалване на част от въззивното решение. Делото
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е насрочено в о.с.з. на 02.10.2017г., в което е даден ход по същество и
съдът е обявил, че ще се произнесе с решение след съвещание. Решение
е постановено на 03.11.2017г., с което е отменено въззивното решение в
обжалваната му част.

Гр.д. № 4029/2017г. е образувано на 13.10.2017г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 308/2017г. по описа на ОС-Сливен,
регистрирана в съда на 11.10.2017г. С определение от 29.03.2018г., след
като е изслушал докладваното дело в з.з. на 12.03.2018г., съдът е
допуснал касационно обжалване на въззивното решение. Делото е
насрочено о.с.з. за 04.06.2018г., в което е даден ход по същество и съдът
е обявил, че ще се произнесе с решение след съвещание. Решението е
постановено на 24.07.2018г., с което е отменено въззивното решение.

Гр.д. № 4085/2017г. е образувано на 18.10.2017г. по касационна
жалба срещу решение по в.т.дело № 922/2015г. по описа на САС,
регистрирана в съда на 16.10.2017г. С определение от 25.06.2018г., след
като е изслушал докладваното дело в з.з. на 19.03.2018г., съдът е
допуснал касационно обжалване на въззивното решение и делото е
докладвано на председателя на Второ ГО за насрочване в о.с.з.
Насрочено е о.с.з. за 15.10.2018г., в което е даден ход по същество и
съдът е обявил, че ще се произнесе с решение след съвещание. С
решение от 18.01.2019г. съдът е отменил обжалваното решение и е
постановил друго.

Гр.д. № 661/2016г. е образувано на 17.02.2016г. по касационна
жалба срещу решение на ОС-Габрово, регистрирана на 15.02.2016г. С
определение от 12.03.2016г., след като е изслушал докладваното дело в
з.з. на 22.02.2016г., съдът е допуснал касационно обжалване на
решението и на касаторите са дадени указания. Насрочено е о.с.з. на
06.06.2016г., в което делото е докладвано, даден е ход по същество и
съдът е обявил, че ще се произнесе с решение след съвещание. С
решение от 27.07.2016г. е отменено въззивното решение и е отхвърлен
предявения иск.

Гр.д. № 3786/2016г. е образувано на 02.09.2016г. по касационна
жалба срещу решение на ОС-Сливен, регистрирана в съда на
01.09.2016г. С определение от 21.02.2017г., след като е изслушал
докладваното дело в з.з. на 06.02.2017г., съдът е допуснал касационно
обжалване на решението и на касатора са дадени указания. Насрочено е
о.с.з. за 22.05.2017г., в което делото е докладвано, даден е ход по
същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение след
съвещание. С решение от 17.07.2017г. е отменено въззивното решение.

Гр.д. № 1093/2017г. е образувано на 15.03.2017г. по касационна
жалба срещу решение на СГС, регистрирана в съда на 13.03.2017г. С
определение от 09.10.2017г., след като е изслушал докладваното дело в
з.з. на 18.09.2017г., съдът е допуснал касационно обжалване и на
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касатора са дадени указания. Насрочено е о.с.з. на 19.02.2018г., в което
делото е докладвано, даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение след съвещание. С решение от 24.04.2018г. е
оставено в сила въззивното решение.

Гр.д. № 3114/2017г. е образувано на 01.08.2017г. по касационна
жалба срещу решение на ОС-Пловдив, регистрирана в съда на
28.07.2017г. С определение от 12.03.2018г., след като е изслушал
докладваното дело в з.з. на 05.02.2018г., съдът е  допуснал касационно
обжалване на решението и на касатора са дадени указания. Насрочено е
о.с.з. за 04.06.2018г., в което делото е докладвано, даден е ход по
същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение след
съвещание. С решение от 27.07.2018г. е отменено въззивното решение и
е отхвърлен предявения иск.

Граждански дела, разгледани в закрито съдебно заседание
по допустимост

Гр.д. № 3897/2016г. е образувано на 14.09.2016г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 117/2016г. по описа на ОС-Пловдив,
регистрирана в съда на 10.09.2016г. С определение от 28.02.2017г., след
като е изслушал докладваното дело в з.з. на 06.02.2017г., съдът не е
допуснал касационно обжалване на въззивното решение.

Гр.д. № 4574/2017г. е образувано на 17.11.2017г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 518/2017г. по описа на ОС-Пловдив,
регистрирана в съда на 15.11.2017г. С определение от 14.06.2018г., след
като е изслушал докладваното дело в з.з. на 14.05.2018г., съдът не е
допуснал касационно обжалване на въззивното решение.

Граждански дела, образувани преди 01.01.2016г. и
неприключени към 01.10.2018г.

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“ съдия Николова няма дела на нейн доклад,
образувани преди 01.01.2016г. и неприключени към 01.10.2018г.

Спрени производства по граждански дела,
образувани през 2016г. и през 2017г.

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“ съдия Николова няма дела, образувани през 2016г. и
през 2017г., по които производството е спряно.
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Граждански дела, образувани през 2016г. и през 2017г.,
по които е отменен хода по същество

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“ съдия Николова няма дела, образувани през 2016г. и
през 2017г., по които е отменен хода по същество.

Частни граждански дела

Ч.гр.д. № 1/2016г. е образувано на 07.01.2016г. въз основа на
определение по гр.дело № 8082/2015г. по описа на РС-Бургас, с което е
повдигнат спор за подсъдност с АдС-Бургас, регистрирано в съда на
07.01.2016г. С определение на петчленен състав, в з.з. от 08.03.2016г.,
съдът е определил компетентния съд, който да се произнесе по иска.

Ч.гр.д. № 4749/2017г. е образувано на 29.11.2017г. по частна
жалба срещу определение по гр.дело № 286/2017г. по описа на ОС-
Разград, регистрирана в съда на 27.11.2017г. С определение от
08.12.2017г., след като е изслушал докладваното дело в з.з. на
06.12.2017г., съдът не е допуснал касационно обжалване на
определението.

Съдия Гергана Никова

Съдия Гергана Никова е командирована на длъжност съдия във
ВКС от  04.11.2013г. до завръщането на съдия Албена Бонева и е
избрана за съдия във ВКС на 04.05.2015г. /акт за встъпване в длъжност
от 04.05.2015г./. Предоставените данни за съдията са следните:

За 2016 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 44 бр., в това

число 35 бр. касационни дела и 9 бр. частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 127 бр., в това число 95 бр.

касационни дела  и 32 бр. частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 171 бр., в това число 130

бр. касационни дела и 41 бр. частни производства.
Свършени дела през годината 99 бр., в това число 72 бр.

касационни дела и 27 бр. частни производства. Свършени със съдебен
акт по същество общо 38 бр.

За 2017 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 69 бр., в това

число 60 бр. касационни дела и 9 бр. частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 118 бр., в това число 86 бр.

касационни дела и 32 бр. частни производства.
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Общо дела за разглеждане през годината 187 бр., в това число 146
бр. касационни дела и 41 бр. частни производства.

Свършени дела през годината 101 бр., в това число 74 бр.
касационни дела и 27 бр. частни производства. Свършени със съдебен
акт по същество общо 38 бр.

Граждански дела, образувани през 2016г. и през 2017г.,
разгледани в открито съдебно заседание

Гр.д. № 4105/2016г. е образувано на 29.09.2016г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 190/2016г. по описа на ОС-Плевен,
регистрирана в съда на 27.09.2016г. С определение от 11.04.2017г., след
като е изслушал докладваното дело в з.з. на 20.02.2017г., съдът е
допуснал касационно обжалване на въззивното решение. Насрочено е
о.с.з. за 02.10.2017г., в което е даден ход по същество и съдът е обявил,
че ще се произнесе с решение след съвещание. Решението е постановено
на 10.10.2017г., с което е обезсилено въззивното решение в обжалваната
му част.

Гр.д. № 5014/2016г. е образувано с разпореждане на председателя
на Второ ГО на 23.11.2016г. по касационна жалба срещу решение по
в.гр.д. № 1121/2016г. по описа на ОС-Варна, регистрирана в съда на
21.11.2016г. Видно от приложения протокол от избор на докладчик,
делото е разпределено на доклад на 23.11.2016г. Насрочено е в з.з. по чл.
288 ГПК за 22.08.2017г. и в о.с.з. за 04.12.2017г. С определение от
22.08.2017г., като е изслушал докладваното в з.з. на 10.04.2017г. дело,
съдът е допуснал касационно обжалване на въззивното решение и на
касаторите са дадени указания. В о.с.з. на 04.12.2017г. не е даден ход,
заличени са ответници, конституирани са други ответници и
производството е отложено за 19.02.2018г. В това съдебно заседание
делото е докладвано, даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение след съвещание. С решение от 31.10.2018г. съдът е
оставил в сила въззивното решение.

Гр.д. № 465/2017г. е образувано на 03.02.2017г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 538/2016г. по описа на ОС-Плевен,
регистрирана в съда на 01.02.2017г. С определение от 03.07.2017г., след
като е изслушал докладваното дело в з.з. на 29.05.2017г., съдът е
допуснал касационно обжалване на въззивното решение и е насрочено
о.с.з. за 06.11.2017г. В това о.с.з. е даден ход по същество и съдът е
обявил, че ще се произнесе с решение след съвещание. Решение е
постановено на 28.11.2017г., с което е отменено въззивното решение.

Гр.д. № 4545/2017г. е образувано с разпореждане на председателя
на Второ ГО на 16.11.2017г. по касационна жалба срещу решение по
в.гр.д. № 76/2017г. по описа на ОС-Добрич, регистрирана в съда на
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14.11.2017г. Видно от приложения протокол за избор на докладчик,
делото е разпределено на 16.11.2017г. Върху протокола е поставен
печат, с който делото е насрочено в з.з. по чл. 288 ГПК за 14.05.2018г. и
в о.с.з. за 19.11.2018г. С определение от 04.06.2018г., след като е
изслушал докладваното дело в з.з. на 14.05.2018г., съдът е допуснал
касационно обжалване на въззивното решение и е насрочено о.с.з. за
19.11.2018г. В това съдебно заседание делото е докладвано, даден е ход
по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение след
съвещание. С решение от 06.12.2018г. съдът е обезсилил въззивното
решение и е прекратил производството по делото.

Гр.д. № 706/2016г. е образувано и разпределено на 18.02.2016г. по
касационна жалба срещу решение по в.гр.д. № 1102/2015 г. на ОС-
Варна, регистрирана в съда на 16.02.2016г. По делото е приложен
протокол от избор на докладчик. С определение от 07.04.2016г., след
като е изслушал докладваното дело в з.з. на 22.02.2016г., съдът е
допуснал касационно обжалване, на касаторите са дадени указания и е
насрочено о.с.з. 06.06.2016г. В това о.с.з. делото е докладвано, даден е
ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение след
съвещание. С решение от 19.07.2016г. частично е оставено в сила
въззивното решение.

Гр.д. № 4303/2016г. е образувано и разпределено на 11.10.2016г.
по касационна жалба срещу решение по в.гр.д.№ 958/2016 г. на ОС-
Бургас, регистрирана в съда на 07.10.2016г. По делото е приложен
протокол за избор на докладчик. С определение от 25.04.2017г., след
като е изслушал докладваното дело в з.з. на 06.03.2017г., съдът е
допуснал касационно обжалване на въззивното решение, на касатора са
дадени указания и е насрочено о.с.з. 16.10.2017. В това о.с.з. не е даден
ход поради неизпълнение на указания на съда от ответника и делото е
отложено за 04.12.2017г. В това съдебно заседание делото е докладвано,
даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение
след съвещание. С решение от 22.03.2018г. е оставено в сила въззивното
решение.

Гр.д. № 1404/2017г. е образувано и разпределено на 04.04.2017г.
по молба за отмяна на решение по гр.д.№ 2867/2005 г. на РС-Пловдив и
решение по в.гр.д.№ 2069/2010 г. на ОС-Пловдив, регистрирана в съда
на 31.03.2017г. По делото е приложен протокол от избор на докладчик. С
определение от 18.04.2017г., след като е изслушал докладваното дело в
з.з. на 10.04.2017г., съдът е допуснал разглеждане на молбата и делото е
докладвано на председателя на Второ гражданско отделение за
насрочване в о.с.з. Насрочено е о.с.з. за 02.10.2017г., в което е
докладвана молбата, даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение след съвещание. С решение от 09.10.2017г. е
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отменено решението на ОС-Пловдив и делото е върнато за ново
разглеждане.

Гр.д. № 1554/2017г. е образувано и разпределено на 18.04.2017г.
по касационна жалба срещу решение по в.гр.д.№ 3425/2011г. на СГС,
регистрирана в съда на 12.04.2017г. По делото е приложен протокол от
избор на докладчик. С определение от 26.01.2018г., след като е изслушал
докладваното дело в з.з. на 16.10.2017г., съдът е допуснал касационно
обжалване на въззивното решение, на касаторите са дадени указания и е
разпоредено делото да се докладва на председателя на Второ гражданско
отделение за насрочване в о.с.з. Насрочено е о.с.з. за 04.06.2018г., в
което делото е докладвано, даден е ход по същество и съдът е обявил, че
ще се произнесе с решение след съвещание. С решение от 22.08.2018г.
частично е отменено въззивното решение и е оставено в сила решението
в останалата му част.

Граждански дела, разгледани в закрито съдебно заседание
по допустимост

Гр.д. № 4049/2016г. е образувано на 27.09.2016г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.дело № 3705/2016г. по описа на СГС,
регистрирана в съда на 21.09.2016г. С определение от 06.03.2017г., след
като е изслушал докладваното дело в з.з. на 20.02.2017г., съдът не е
допуснал касационно обжалване на въззивното решение.

Гр.д. № 2280/2017г. е образувано на 05.06.2017г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.дело № 1624/2016г. по описа на ОС-
Бургас, регистрирана в съда на 01.06.2017г. С определение от
12.12.2017г., след като е изслушал докладваното дело в з.з. на
20.11.2017г., съдът не е допуснал касационно обжалване на въззивното
решение.

Граждански дела, образувани преди 01.01.2016г. и
неприключени към 01.10.2018г.

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“ съдия Никова няма дела на нейн доклад, образувани
преди 01.01.2016г. и неприключени към 01.10.2018г.

Спрени производства по граждански дела,
образувани през 2016г. и през 2017г.

Гр.д. № 3538/2016г. е образувано на 16.08.2016г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.д.№ 207/2016 г. на ОС-Враца,
регистрирана в съда на 12.08.2016г. С определение от 17.01.2017г., след



168

като е изслушал докладваното дело в з.з. на 05.12.2016г., съдът е спрял
производството по делото до постановяването на тълкувателно решение
по т.д. № 3/2016 г. на ВКС, ОСГК по въпроса „Какво е другарството на
съпрузите по предявени от или срещу тях искове за собственост на вещи
или имоти, придобити в режим на съпружеска имуществена общност”. С
определение от 06.07.2017г., след като е изслушал докладваното дело в
з.з. на 05.07.2017г., съдът е възобновил производството, допуснал е
касационно обжалване на въззивното решение и е насрочил о.с.з. на
20.11.2017г. В това о.с.з. делото е докладвано, даден е ход по същество и
съдът е обявил, че ще се произнесе с решение след съвещание. С
решение от 10.01.2018г. е отменено въззивното решение и делото е
върнато за ново разглеждане.

Ч.гр.д. № 164/2017г. е образувано  с разпореждане на
председателя на Трето ГО на 16.01.2017г. по частна жалба срещу
определение по ч.гр.д. № 330/2016г. по описа на Апелативен съд-Бургас.
Видно от приложения протокол от избор на докладчик, делото е
разпределено на доклад на 16.01.2017г. С определение от 02.02.2017г.,
след като е изслушал докладваното дело в з.з. на 01.02.2017г., съдът е
спрял производството по делото до постановяване на тълкувателно
решение по тълкувателно дело № 4/2016 г. на ВКС, ОСГК.

Граждански дела, образувани през 2016г. и през 2017г.,
по които е отменен хода по същество

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“ съдия Никова няма дела на нейн доклад, образувани
през 2016г. и през 2017г., по които е отменен хода по същество.

Частни граждански дела

Ч.гр.д. № 19/2016г. е образувано на 01.08.2016г. по повдигнат
спор за подсъдност между РС-Търговище и АдС-Търговище. С
определение на петчленен състав, в з.з. от 29.09.2016г., съдът е
определил компетентния съд, който да се произнесе по иска.

Ч.гр.д. № 5054/2017г. е образувано на 21.12.2017г. по частна
жалба срещу разпореждане по гр.дело № 50/2003г. по описа на РС-
Несебър, регистрирана в съда на 19.12.2017г. С определение от
12.01.2018г., след като е изслушал докладваното дело в з.з. на
10.01.2018г., съдът е отменил обжалваното разпореждане.
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Втори състав
Съдия Пламен Стоев - председател

Съдия Златка Русева
Съдия Здравка Първанова

Съдия Пламен Стоев

Съдия Пламен Стоев е избран за съдия във ВКС на 11.05.2001г.
/акт за встъпване от 11.05.2001г./. През периода 05.01.2015г. –
16.11.2016г. е назначен за и.ф. председател на Второ ГО.
Предоставените данни за съдията са следните:

За 2016 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 10 бр., в това

число 10 бр. касационни дела и 0бр. частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 83 бр., в това число 77 бр.

касационни дела  и 6 бр. частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 93 бр., в това число 87 бр.

касационни дела и 6 бр. частни производства.
Свършени дела през годината 55 бр., в това число 53 бр.

касационни дела и 2 бр. частни производства. Свършени със съдебен акт
по същество общо 8  бр.

За 2017 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 41 бр., в това

число 37 бр. касационни дела и 4 бр. частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 118 бр., в това число 84 бр.

касационни дела и 34 бр. частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 161 бр., в това число 121

бр. касационни дела и 38 бр. частни производства.
Свършени дела през годината 98 бр., в това число 69 бр.

касационни дела и 29 бр. частни производства. Свършени със съдебен
акт по същество общо 19 бр.

Граждански дела, образувани през 2016г. и през 2017г.,
разгледани в открито съдебно заседание

Гр.д. № 1504/2016г. е образувано на 05.04.2016г. въз основа на
молба за отмяна на влязло в сила решение по гр.дело № 5326/2016г. по
описа на ВКС Първо ГО, регистрирана в съда на 01.04.2016г. С
определение от 18.04.2017г. , след като е изслушал докладваното дело в
з.з. на 06.04.2016г., съдът е допуснал разглеждане на молбата и делото е
докладвано за насрочване в о.с.з. Насрочено е о.с.з. за 01.06.2016г., в
което са приети писмените доказателства, даден е ход по същество и
съдът е обявил, че ще се произнесе с решение след съвещание. Решение
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е постановено на 06.07.2016г., с което молбата е оставена без уважение.
С определение в същия ден е оставено без уважение искането на
молителя за отправяне на преюдициално запитване до СЕС.

Гр.д. № 857/2017г. е образувано на 06.03.2017г. въз основа на
молба за отмяна на влязло в сила решение по гр.дело № 635/2011г. по
описа на РС-Велинград, регистрирана в съда на 01.03.2017г. и по друга
молба за отмяна на определение по в.гр.д. № 910/2015г. по описа на ОС-
Пазарджик. С определение от 04.04.2017г., след като е изслушал
докладваното дело в з.з. на 29.03.2017г., съдът е допуснал разглеждане
на молбата и делото е докладвано на председателя на Второ ГО за
насрочване. Насрочено е о.с.з. за 17.05.2017г., в което не е даден ход,
поради нередовна процедура на призоваване и молба от молител,
производството е отложено за 04.10.2017г., когато отново не е даден ход
поради молба от молител и делото е отложено за 08.11.2017г. В това
съдебно заседание е даден ход по същество и съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение след съвещание. Решение е постановено на
11.12.2017г., с което и двете молби са оставени без уважение.

Гр.д. № 4841/2017г. е образувано на 05.12.2017г. касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 60/2017г. по описа на ОС-София,
регистрирана в съда на 01.12.2017г. С определение от 29.05.2018г., след
като е изслушал докладваното дело в з.з. на 25.04.2018г., съдът е
допуснал касационно обжалване на въззивното решение и на касатора са
дадени указания. Насрочено е о.с.з. за 17.10.2018г., в което не е даден
ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение след
съвещание. С решение от 07.12.2018г. частично е отменено обжалваното
решение и съдът е решил спора по същество в обжалваната част.

Граждански дела, разгледани в закрито съдебно заседание
по допустимост

Гр.д. № 5447/2016г. е образувано на 22.12.2016г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.дело № 365/2016г. по описа на ОС-Ловеч,
регистрирана в съда на 20.12.2016г. С определение от 09.06.2017г., след
като е изслушал докладваното дело в з.з. на 10.05.2017г., съдът не е
допуснал касационно обжалване на въззивното решение.

Гр.д. № 5083/2017г. е образувано на 21.12.2017г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.дело № 348/2017г. по описа на ОС-Добрич,
регистрирана в съда на 20.12.2017г. С определение от 19.06.2018г., след
като е изслушал докладваното дело в з.з. на 23.05.2018г., съдът не е
допуснал касационно обжалване на въззивното решение.
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Граждански дела, образувани преди 01.01.2016г. и
неприключени към 01.10.2018г.

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“ съдия Стоев няма дела на негов доклад, образувани
преди 01.01.2016г. и неприключни към 01.10.2018г.

Спрени производства по граждански дела,
образувани през 2016г. и през 2017г.

Ч.гр.д. № 2693/2017г. е образувано с разпореждане на
председателя на Второ ГО на 04.07.2017г. по касационна частна жалба
срещу определение по в.гр.дело № 1123/2017г. по описа на САС,
регистрирана в съда на 30.06.2017г. Видно от приложения протокол от
избор на докладчик, делото е разпределено на 04.07.2017г. С
определение от 13.07.2017г. производството по делото е спряно до
приключване на производство по тълкувателно дело № 1/2017 г. на
ОСГТК на ВКС.

.
Граждански дела, образувани през 2016г. и през 2017г.,

по които е отменен хода по същество

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“ съдия Стоев няма дела на негов доклад, образувани
през 2016г. и през 2017г., по които е отменен хода по същество.

Частни граждански дела

Ч.гр.д. № 5138/2016г. е образувано на 01.12.2016г. по частна
жалба срещу определение по ч.гр.д. № 3556/2016г. по описа на ВКС,
Трето ГО, регистрирана в съда на 29.11.2016г. С определение от
13.12.2016г., изслушал докладваното в з.з. от 02.12.2016г. дело, съдът е
потвърдил обжалваното определение.

Ч.гр.д. № 38/2017г. е образувано с разпореждане на председателя
на ГК на 31.07.2017г. по повдигнат спор за подсъдност между СГС и
АдС-Кюстендил. Петчленен състав - приложени са два протокола за
избор на съдии - един протокол от ВАС и един от ВКС. С определение
от 10.10.2017г., след като е изслушал докладваното дело в з.з. на
28.09.2017г., съдът е спрял производството по делото до постановяване
на тълкувателно решение.
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Съдия Златка Русева

Съдия Златка Русева е избрана за съдия във ВКС на 29.10.2001г.
/акт за встъпване от 29.10.2001г./ Предоставените данни за съдията са
следните:

За 2016 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 32 бр., в това

число 27 бр. касационни дела и 5 бр. частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 127 бр., в това число 93 бр.

касационни дела  и 34 бр. частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 159 бр., в това число 120

бр. касационни дела и 39 бр. частни производства.
Свършени дела през годината 95 бр., в това число 65 бр.

касационни дела и 30 бр. частни производства. Свършени със съдебен
акт по същество общо 28 бр.

За 2017 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 62 бр., в това

число 56 бр. касационни дела и 6 бр. частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 118 бр., в това число 84 бр.

касационни дела и 34 бр. частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 180 бр., в това число 140

бр. касационни дела и 40 бр. частни производства.
Свършени дела през годината 106 бр., в това число 81 бр.

касационни дела и 25 бр. частни производства. Свършени със съдебен
акт по същество общо 25  бр.

Граждански дела, образувани през 2016г. и през 2017г.,
разгледани в открито съдебно заседание

Гр.д. № 853/2016г. е образувано на 26.02.2016г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 2676/2015г. по описа на ОС-Варна,
регистрирана в съда на 24.02.2016г. С определение от 27.05.2016г., след
като е изслушал докладваното дело в з.з. на 09.03.2016г., съдът е
допуснал касационно обжалване решението и касационната жалба е
оставена без движение до отстраняване на нередовностите. Същите са
отстранени в срок, делото е насрочено в о.с.з. за 21.09.2016г. В това
съдебно заседание е даден ход по същество и съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение след съвещание. Решение е постановено на
28.10.2016г., с което е обезсилено решението на ВОС.

Гр.д. № 2077/2016г. е образувано на 13.05.2016г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.д.№1318/2015г. на АС-София,
регистрирана в съда на 11.05.2016г. Разпределено е на доклад на
13.05.2016г., видно от протокол от избор на докладчик, подписан от
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разпределящия служител Л. Т.. С определение от 03.08.2016г., след като
е изслушал докладваното дело в з.з. на 08.06.2016г., съдът е допуснал
касационно обжалване на решението и касационната жалба е оставена
без движение до отстраняване на нередовностите. Нередовностите са
отстранени в срок, а делото е насрочено о.с.з. за 02.11.2016г. В това
съдебно заседание делото е докладвано, даден е ход по същество и съдът
е обявил, че ще се произнесе с решение след съвещание. Решението е
постановено на 13.01.2017г. и с него е отменено въззивното решение.

Гр.д. № 2067/2016г. е образувано на 13.05.2016г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.д.№1851/2015г. на ОС-Бургас,
регистрирана в съда на 11.05.2016г. С определение от 03.08.2016г., след
като е изслушал докладваното дело в з.з. на 08.06.2016г., съдът е
допуснал касационно обжалване на решението и касационната жалба е
оставена без движение до отстраняване на нередовностите. Указанията
са отстранени в срок, а делото е насрочено в о.с.з. за 14.12.2016г. В това
съдебно заседание делото е докладвано, даден е ход по същество и съдът
е обявил, че ще се произнесе с решение след съвещание. Решението е
постановено на 26.01.2017г. и с него е обезсилено обжалваното решение.

Гр.д. № 594/2017г. е образувано на 14.02.2017г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.дело № 284/2016г. по описа на ОС-
Монтана, регистрирана в съда на 10.02.2017г. С определение от
31.07.2017г., след като е изслушал докладваното дело в з.з. на
14.06.2017г, съдът е допуснал касационно обжалване на въззивното
решение и жалбата е оставена без движение до отстраняване на
нередовностите. Делото е насрочено в о.с.з. на 08.11.2017г., в което е
даден ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение
след съвещание. С решение от 18.12.2017г. е отменено въззивното
решение и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав.

Гр.д. № 5080/2017г. е образувано на 21.12.2017г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.дело № 238/2017г. по описа на ОС-Велико
Търново, регистрирана в съда на 20.12.2017г. С определение от
10.01.2018г., след като е изслушано докладваното в з.з. на 02.01.2018г.
дело, са съединени за общо разглеждане няколко граждански дела. С
определение от 01.08.2018г. съдът, изслушал докладваното дело в з.з. на
23.05.2018г.,  е допуснал касационно обжалване на въззивното решение
и на касатора са дадени указания за отстраняване на нередовностите.
Делото е насрочено в о.с.з. на 07.11.2018г., в което е даден ход по
същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение след
съвещание. С решение от 27.12.2018г. съдът е отменил обжалваното
решение и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав.

Гр.д. № 836/2017г. е образувано на 02.03.2017г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.д.№275/2016г. на АС-Пловдив,
регистрирана в съда на 28.02.2017г. Разпределено е на доклад на
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02.03.2017г., видно от протокол от избор на докладчик, подписан от
разпределящия служител Л. Т.. С определение от 27.10.2017г., след като
е изслушал докладваното дело в з.з. на 20.09.2017г., съдът е допуснал
касационно обжалване на решението и касационната жалба е оставена
без движение до отстраняване на нередовностите. Нередовностите са
отстранени в срок и делото е насрочено в о.с.з. за 07.02.2018г. В това
съдебно заседание делото е докладвано, даден е ход по същество и съдът
е обявил, че ще се произнесе с решение след съвещание. Решението е
постановено на 03.04.2018г., с което е отменено обжалваното решение.

Граждански дела, разгледани в закрито съдебно заседание
по допустимост

Гр.д. № 144/2016г. е образувано на 13.01.2016г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.дело № 385/2015г. по описа на ОС-Шумен,
регистрирана в съда на 11.01.2016г. С определение от 25.02.2016г., след
като е изслушал докладваното дело в з.з. на 20.01.2016г., съдът не е
допуснал касационно обжалване на въззивното решение.

Гр.д. № 1118/2017г. е образувано на 17.03.2017г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.дело № 317/2015г. по описа на ОС-
Монтана, регистрирана в съда на 15.03.2017г. С определение от
06.11.2017г., след като е изслушал докладваното дело в з.з. на
04.10.2017г., съдът не е допуснал касационно обжалване на въззивното
решение.

Граждански дела, образувани преди 01.01.2016г.
и неприключени към 01.10.2018г.

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“ съдия Русева няма дела на нейн доклад, образувани
преди 01.01.2016г. и неприключени към 01.10.2018г.

Спрени производства по граждански дела,
образувани през 2016г. и през 2017г.

Ч.гр.д. № 628/2017г. е образувано с разпореждане на председателя
на Трето ГО на 16.02.2017г. по касационна частна жалба срещу
определение по в.гр.дело № 3704/2016г. по описа на САС, регистрирана
в съда на 14.02.2017г. Видно от приложения протокол за избор на
докладчик, делото е разпределено на 16.02.2017г. С определение от
31.03.2017г., след като е изслушал докладваното дело в з.з. на
22.03.2017г., съдът е постановил да се предложи на Общото събрание на
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Гражданска и Търговска колегии да приеме тълкувателно решение и на
основание чл. 292 ГПК производството по делото е спряно.

Граждански дела, образувани през 2016г. и през 2017г.,
по които е отменен хода по същество

Гр.д. № 3082/2016г. е образувано на 18.07.2016г. по молба за
отмяна на  влязло в сила решение по в.гр.дело № 2030/2015г. по описа на
ОС-Варна, регистрирана в съда на 14.07.2016г. С определение от
21.09.2016г., след като е изслушано докладваното дело в з.з. на
19.09.2016г., молбата е допусната до разглеждане. Насрочено е о.с.з. за
02.11.2016г., в което делото е докладвано, приети са писмените
доказателства, даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение след съвещание. С определение от 05.01.2017г. е
констатирано, че жалбата е процесуално недопустима, отменен е
дадения ход по същество, молбата е оставена без разглеждане и
производството по делото е прекратено. Определението е обжалвано с
частна жалба и отменено с определение от 27.02.2017г., постановено по
ч.гр.д. № 625/2017г. по описа на ВКС, Четвърто ГО. Насрочено е о.с.з. за
17.05.2017г., в което не е даден ход, поради нередовно призоваване и
делото е отложено за 04.10.2017г. С определение от 27.09.2017г. след
като е изслушано докладваното в з.з. на 21.09.2017г. дело, молбата е
оставена без разглеждане и производството по делото е прекратено.

Частни граждански дела

Ч.гр.д. № 27/2016г. е образувано на 29.09.2016г. по повдигнат
спор за подсъдност между ОС-Перник и АС-Перник, депозиран в съда
на  21.09.2016г.  Видно от приложения протокол от избор на докладчик,
делото е разпределено на 29.09.2016г. С определение на петчленен
състав от 04.11.2016г., след като е изслушал докладваното в з.з. от
26.10.2016г., е спрял производството по делото до приемане на
тълкувателно постановление.

Ч.гр.д. № 497/2017г. е образувано на 07.02.2017г. по частна жалба
срещу определение по в.гр.дело № 1091/2016г. по описа на ОС-Бургас,
регистрирана в съда на 03.02.2017г. С определение от 27.02.2017г. в з.з.
от същата дата, съдът не е допуснал касационно обжалване.
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Съдия Здравка Първанова

Съдия Здравка Първанова е избрана за съдия във ВКС на
30.03.2007г. /акт за встъпване от 30.03.2007г./. Предоставените данни за
съдията са следните:

За 2016 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 24 бр., в това

число 19 бр. касационни дела и 5 бр. частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 132 бр., в това число 97 бр.

касационни дела  и 35 бр. частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 156 бр., в това число 116

бр. касационни дела и 40 бр. частни производства.
Свършени дела през годината 99 бр., в това число 72 бр.

касационни дела и 27 бр. частни производства. Свършени със съдебен
акт по същество общо 27  бр.

За 2017 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 57 бр., в това

число 54 бр. касационни дела и 3 бр. частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 117 бр., в това число 85 бр.

касационни дела и 32 бр. частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 174 бр., в това число 139

бр. касационни дела и 35 бр. частни производства.
Свършени дела през годината 111 бр., в това число 79 бр.

касационни дела и 32 бр. частни производства. Свършени със съдебен
акт по същество общо 28 бр.

Граждански дела, образувани през 2016г. и през 2017г.,
разгледани в открито съдебно заседание

Гр.д. № 1440/2016г. е образувано на 31.03.2016г. по молба за
отмяна на влязло в сила решение по гр.дело № 14501/2012г. по описа на
СГС, регистрирана в съда на 23.03.2016г. С определение от 18.04.2016г.
е допуснато разглеждането на молбата и делото е докладвано на
председателя на Второ ГО за насрочването му в о.с.з. Насрочено е о.с.з.
за 01.06.2016г., в което не е даден ход, поради нередовно призоваване на
страна и делото е отложено за 21.09.2016г. В това съдебно заседание е
даден ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение
след съвещание. Решение е постановено на 25.10.2016г., с което молбата
е оставена без уважение.

Гр.д. № 1699/2017г. е образувано на 27.04.2017г. по молба за
отмяна на влязло в сила решение по в.гр.дело № 1948/2016г. по описа на
ОС-Бургас, регистрирана в съда на 25.04.2017г. С определение от
10.05.2017г. молбата е допусната за разглеждане. Делото е насрочено в
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о.с.з. на 04.10.2017г., в което е даден ход по същество и съдът е обявил,
че ще се произнесе с решение след съвещание. С решение от
15.11.2017г. молбата е оставена без уважение.

Гр.д. № 4835/2017г. е образувано на 05.12.2017г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.дело № 1424/2015г. по описа на СГС,
регистрирана в съда на 01.12.2017г. С определение от 30.07.2018г., съдът
след като е изслушал докладваното в з.з. на 16.05.2018г. дело, е
допуснато касационно обжалване на въззивното решение и на касатора
са дадени указания. Делото е насрочено в о.с.з. на 07.11.2018г., в което е
даден ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение
след съвещание. С решение от 10.01.2019г. е обезсилено въззивното
решение и делото е върнато на СГС за ново разглеждане.

Гр.д. № 4650/2017г. е образувано на 22.11.2017г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.дело № 216/2017г. по описа на ОС-Пелник,
регистрирана в съда на 20.11.2017г. С определение от 27.06.2018г., след
като съдът е изслушал докладваното дело в з.з. на 25.04.2018г., е
допуснал касационно обжалване на въззивното решение и на касатора са
дадени указания. Делото е насрочено в о.с.з. на 17.10.2018г., в което е
даден ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение
след съвещание.

Гр.д. № 1055/2016г. е образувано и разпределено на 11.03.2016г.
по касационна жалба срещу решение по гр. дело № 553/2015г. на ОС-
Враца, регистрирана в съда на 09.03.2016г. По делото е приложен
протокол от избор на докладчик. С определение от 03.06.2016г., след
като съдът е изслушал докладваното в з.з. на 16.03.2016г. дело, е
допуснато касационно обжалване на въззивното решение, жалбата е
оставена без движение до отстраняване на нередовностите и е
разпоредено делото да се докладва след изтичане на срока за
отстраняването им. Открито с.з. е насрочено за 21.09.2016г., в което са
приети доказателствата, даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще
се произнесе с решение след съвещание. Решението е постановено на
25.11.2016г., с което е отменено въззивното решение и делото е върнато
за ново разглеждане.

Гр.д. № 3536/2016г. е образувано и разпределено на 16.08.2016г.
по касационна жалба срещу решение по в.гр.д. № 44/2016г. на ОС-
Кърджали, регистрирана в съда на 12.08.2016г. По делото е приложен
протокол от избор на докладчик. С определение от 14.02.2017г., след
като съдът е изслушал докладваното в з.з. на 07.12.2016г. дело, е
допуснал касационно обжалване на въззивното решение, дадени са
указания на касатора и е разпоредено делото да се докладва след
изтичане на срока за изпълнението им. Открито с.з. е насрочено за
17.05.2017г., в което делото е докладвано, даден е ход по същество и
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съдът е обявил, че ще се произнесе с решение след съвещание. С
решение от 13.07.2017г. е обезсилено въззивното решение.

Гр.д. № 2424/2017г. е образувано и разпределено на 14.06.2017г.
по касационна жалба срещу решение по гр. дело № 13117/2015г. на СГС,
регистрирана в съда на 12.06.2017г. По делото е приложен протокол от
избор на докладчик. С определение от 09.02.2018г., след като съдът е
изслушал докладваното в з.з. на 13.12.2017г. дело, е допуснал
касационно обжалване на въззивното решение, дадени са указания на
касатора и е разпоредено да се докладва след изтичане на срока за
изпълнението им. Открито с.з. е насрочено за 16.05.2018г., в което
делото е докладвано, даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение след съвещание. С решение от 13.07.2018г. е
отменено въззивното решение.

Гр.д. № 2509/2017г. е образувано и разпределено на 21.06.2017г.
по касационна жалба срещу решение по в.гр.д. № 502/2016г. на АС-
Велико Търново, регистрирана в съда на 19.06.2017г. По делото е
приложен протокол от избор на докладчик. С определение от
01.03.2018г., след като съдът е изслушал докладваното в з.з. на
17.01.2018г. дело, е допуснал касационно обжалване на въззивното
решение, дадени са указания на касатора и е разпоредено да се докладва
след изтичане на срока за изпълнението им. Открито с.з. е насрочено за
06.06.2018г., в което делото е докладвано, даден е ход по същество и
съдът е обявил, че ще се произнесе с решение след съвещание. С
решение от 31.07.2018г. е отменено въззивното решение.

Граждански дела, разгледани в закрито съдебно заседание
по допустимост

Гр.д. № 60043/2016г. е образувано на 24.06.2016г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.дело № 1535/2015г. по описа на САС,
регистрирана в съда на 20.06.2016г. С определение от 28.11.2016г., след
като съдът е изслушал докладваното в з.з. на 19.10.2016г. дело, не е
допуснал касационно обжалване на въззивното решение.

Гр.д. № 718/2017г. е образувано на 22.02.2017г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.дело № 6874/2012г. по описа на СГС,
регистрирана в съда на 17.02.2017г. С определение от 06.11.2017г., след
като съдът е изслушал докладваното  в з.з. на 20.09.2017г. дело, не е
допуснал касационно обжалване на въззивното решение.
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Граждански дела, образувани преди 01.01.2016г.
и неприключени към 01.10.2018г.

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“ съдия Първанова няма дела на нейн доклад,
образувани преди 01.01.2016г. и неприключени към 01.10.2018г.

Спрени производства по граждански дела,
образувани през 2016г. и през 2017г.

Гр.д. № 45/2017г. е образувано с разпореждане на председателя на
Второ ГО на 05.01.2017г. по касационна жалба срещу решение по
в.гр.дело № 151/2016г. по описа на ОС-Силистра, регистрирана в съда на
03.01.2017г. Видно от приложения протокол за избор на докладчик,
делото е разпределено на 05.01.2017г.  С определение от 06.06.2017г.,
след като съдът е изслушал докладваното в з.з. на 01.05.2017г. дело, е
спрял производството до приемане на тълкувателно решение. С
определение от 11.12.2018г. производството е възобновено и делото е
насрочено в з.з. на 16.01.2019г. С определение от 06.03.2019г. съдът не е
допуснал касационно обжалване на въззивното решение.

Ч.гр.д. № 1973/2017г. е образувано с разпореждане на
председателя на Второ ГО на 16.05.2017г. по касационна частна жалба
срещу определение по в.гр.дело № 14000/2016г. по описа на СГС,
регистрирана в съда на 12.05.2017г. Видно от приложения протокол от
избор на докладчик, делото е разпределено на 16.05.2017г. С
определение от 06.06.2017г. производството по делото е спряно до
приемането на тълкувателно решение. С определение от 17.12.2018г.
производството по делото е възобновено и с определение от същата дата
съдът не е допуснал касационно обжалване на атакувания съдебен акт.

Граждански дела, образувани през 2016г. и през 2017г.,
по които е отменен хода по същество

Гр.д. № 3082/2016г. е образувано на 18.07.2016г. по молба за
отмяна на  влязло в сила решение по в.гр.дело № 2030/2015г. по описа на
ОС-Варна, регистрирана в съда на 14.07.2016г. С определение от
21.09.2016г., след като съдът е изслушал докладваното  в з.з. на
19.09.2016г. дело, е допуснал молбата до разглеждане. Насрочено е о.с.з.
за 02.11.2016г., в което делото е докладвано, приети са писмените
доказателства, даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение след съвещание. С определение от 05.01.2017г. е
констатирано, че жалбата е процесуално недопустима, отменен е
дадения ход по същество, молбата е оставена без разглеждане и



180

производството по делото е прекратено. Определението е обжалвано с
частна жалба и отменено с определение от 27.02.2017г., постановено по
ч.гр.д. № 625/2017г. по описа на ВКС, Четвърто ГО. Насрочено е о.с.з. за
17.05.2017г., в което не е даден ход, поради нередовно призоваване и
делото е отложено за 04.10.2017г. С определение от 27.09.2017г., след
като е изслушано докладваното в з.з. на 21.09.2017г. дело, молбата е
оставена без разглеждане и производството по делото е прекратено.

Частни граждански дела

Ч.гр.д. № 28/2016г. е образувано на 29.09.2016г. по определение
по гр.д. № 580/2016г., с което е повдигнат спор за подсъдност межд
АдС-Сливен и РС-Сливен, депозирано в съда на 28.09.2016г. С
определение на петчленен състав от 04.11.2016г. е определен
компетентен съд, който да се произнесе по жалбата.

Ч.гр.д. № 118/2017г. е образувано на 10.01.2017г. по частна жалба
срещу определение по в.ч.гр.дело № 2410/2016г. по описа на ОС-
Пловдив, регистрирана в съда на 06.01.2017г. С определение от
23.01.2017г. не е допуснато касационно обжалване.

Трети състав
Съдия Камелия Пенкова Маринова - председател

Съдия Веселка Петкова Марева
Съдия Красимир Красимиров Влахов

Съдия Камелия Маринова

Съдия Камелия Маринова е избрана за съдия във ВКС на
30.03.2007г. /акт за встъпване от 30.03.2007г./. Предоставените данни за
съдията са следните:

За 2016 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 28 бр., в това

число 23 бр. касационни дела и 5 бр. частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 130 бр., в това число 97 бр.

касационни дела  и 33 бр. частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 158 бр., в това число 120

бр. касационни дела и 38 бр. частни производства.
Свършени дела през годината 101 бр., в това число 72 бр.

касационни дела и 29 бр. частни производства. Свършени със съдебен
акт по същество общо 52 бр.

За 2017 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 56 бр., в това

число 49 бр. касационни дела и 7 бр. частни производства.
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Брой дела, постъпили през годината – 116 бр., в това число 83 бр.
касационни дела и 33 бр. частни производства.

Общо дела за разглеждане през годината 172 бр., в това число 132
бр. касационни дела и 40 бр. частни производства.

Свършени дела през годината 104 бр., в това число 78 бр.
касационни дела и 26 бр. частни производства. Свършени със съдебен
акт по същество общо 37  бр.

Граждански дела, образувани през 2016г. и през 2017г.,
разгледани в открито съдебно заседание

Гр.д. № 1072/2016г. е образувано на 12.03.2016г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 2596/2015г. по описа на ОС-
Пловдив, регистрирана в съда на 09.03.2016г. С определение от
25.04.2016г., след като съдът е изслушал докладваното в з.з. на
05.04.2016г. дело, е допуснал касационно обжалване на решението и
касационната жалба е оставена без движение до отстраняване на
нередовностите, отстранени в срок. Насрочено е о.с.з. за 04.10.2016г. В
това съдебно заседание е даден ход по същество и съдът е обявил, че ще
се произнесе с решение след съвещание. С решение от 21.11.2016г.  е
отменено въззивното решение.

Гр.д. № 2569/2017г.  е образувано на 26.06.2017г. по молба за
отмяна на влязло в сила решение по гр.дело № 3532/2015г. и решение по
гр.д. № 8/2015г. по описа на ОС-Видин, регистрирана в съда на
22.06.2017г. С определение от 18.08.2017г., след като е изслушано
докладваното в з.з. на 04.07.2017г. дело, е допуснато разглеждане на
молбата. Делото е докладвано на председателя на отделението за
насрочването му в о.с.з. Делото е насрочено в о.с.з. на 17.10.2017г., в
което са приети доказателствата и заключението на вещото лице,
разпитан е свидетел, даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение след съвещание. С решение от 03.11.2017г. е
отменено решението на ОС-Видин и делото е върнато за ново
разглеждане.

Гр.д. № 4874/2017г. е образувано с разпореждане на председателя
на Второ ГО  на 07.12.2017г. по касационна жалба срещу решение по
в.гр.дело № 217/2015г. по описа на ОС-Перник, регистрирана в съда на
05.12.2017г. Видно от приложения протокол от избор на докладчик,
делото е разпределено на 07.12.2017г. Върху протокола е поставен
печат, с който е насрочено з.з. по чл. 288 ГПК за 15.05.2018г. С
определение от 16.05.2018г., след като съдът е изслушал докладваното в
з.з. на 15.05.2018г. дело, е допуснал касационно обжалване на решението
и на касатора са дадени указания. С ръкописно разпореждане от
11.06.2018г. на председателя на Второ ГО е насрочено о.с.з. за
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06.11.2018г., в което делото е докладвано, даден е ход на устните
състезания и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение след
съвещание. С решение от 29.11.2018г. е отменено частично обжалваното
решение и делото е решено по същество в обжалваната част.

Гр.д. № 4824/2017г. е образувано на 05.12.2017г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.дело № 3761/2016г. по описа на САС,
регистрирана в съда на 01.12.2017г. Видно от приложения протокол от
избор на докладчик, делото е разпределено на 07.12.2017г. С
определение в з.з. на 19.01.2018г. е спряно изпълнението на въззивно
решение до произнасяне по касационната жалба. С определение от
26.04.2018г. след като е изслушано докладваното в з.з. на 24.04.2018г.
дело, е допуснато касационно обжалване на решението и на касатора са
дадени указания. Насрочено е о.с.з. за 16.10.2018г., в което делото е
докладвано, даден е ход на устните състезания и съдът е обявил, че ще
се произнесе с решение след съвещание. С решение от 23.10.2018г. е
отменено въззивното решение и иска е отхвърлен.

Гр.д. № 192/2016г. е образувано и разпределено на 15.01.2016г. по
касационна жалба срещу решение по гр. д. № 1317/2015 г. на АС-София,
регистрирана в съда на 13.01.2016г. първоначално на доклад на съдия
Гроздева. С определение от 21.01.2016г. целият състав се е отвел от
разглеждане на делото, на основание чл. 22, ал. 1, т. 5 ГПК, с мотив за
участие на докладчика в разглеждането и произнасянето по образувано
производство пред ВКС по друга касационна жалба на касатора по
същото гражданско дело. Видно от приложения протокол от избор на
докладчик, делото е преразпределено на съдия Маринова на 22.01.2016г.
С определение от 18.02.2016г., след като е изслушано докладваното в з.з.
на 02.02.2016г. дело, е допуснато касационно обжалване на решението.
На касатора са дадени уазания и е разпоредено да се докладва делото
след изпълнението им. Открито с.з. е насрочено за 07.06.2016г., когато
делото е докладвано, даден е ход на устните състезания и съдът е
обявил, че ще се произнесе с решение след съвещание. С решение от
05.07.2016г. е обезсилено обжалваното решение в една част, а в
останалата част - е отменено.

Гр.д. № 5115/2016г. е образувано и разпределено на 30.11.2016г.
по молба за отмяна на решение по гр.д. № 466/2014 г. по описа на ОС-
София, регистрирана в съда на 28.11.2016г. С определение от
14.12.2016г., след като  е изслушано докладваното в з.з. на 13.12.2016г.
дело, е допуснато касационно разглеждане на молбата. Открито с.з. е
насрочено за 07.03.2017г., в което делото е докладвано, даден е ход на
устните състезания и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение след
съвещание. С решение от 07.04.2017г. частично е отменено влязлото в
сила решение и делото е върнато в отменената част за ново разглеждане.
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Гр.д. № 615/2017г. е образувано и разпределено на 15.02.2017г. по
касационна жалба против решение по гр.д. № 477/2016 г. на ОС-Бургас,
регистрирана в съда на 13.02.2017г.  С определение от 29.08.2017г., след
като съдът е изслушал докладваното в з.з. на 13.06.2017г. дело, е
допуснато касационно обжалване на решението. Открито с.з. е
насрочено за 21.12.2017г., в което делото е докладвано, даден е ход на
устните състезания и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение след
съвещание. С решение от 09.01.2018г. обжалваното решение частично е
отменено.

Гр.д. № 4028/2017г. е образувано и разпределено на 13.10.2017г.
по касационна жалба против решение по гр.д. № 1070/2017 г. на ОС-
Варна, регистрирана в съда на 11.10.2017г. С определение от
20.03.2018г., след като съдът е изслушал докладваното в з.з. на
13.03.2018г. дело, е допуснато касационно обжалване на решението, на
касатора е даден срок за изпълнение на указания и е разпоредено да се
докладва на председателя на Второ ГО за насрочване. Откпито с.з. е
насрочено за 12.06.2018г., в което делото е докладвано, даден е ход на
устните състезания и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение след
съвещание. С решение от 05.07.2018г. е оставено в сила обжалваното
решение.

Граждански дела, разгледани в закрито съдебно заседание
по допустимост

Гр.д. № 144/2016г. е образувано на 30.06.2016г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.дело № 3041/2015г. по описа на ОС-
Пловдив, регистрирана в съда на 28.06.2016г. С определение от
27.10.2016г., след като съдът е изслушал докладваното в з.з. на
11.10.2016г. дело, не е допуснал касационно обжалване на въззивното
решение.

Гр.д. № 1861/2017г. е образувано на 09.05.2017г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.дело № 318/2016г. по описа на ОС-
Габрово, регистрирана в съда на 04.05.2017г. С определение от
28.11.2017г., след като съдът е изслушал докладваното в з.з. на
07.11.2017г. дело, не е допуснал касационно обжалване на въззивното
решение.

Граждански дела, образувани преди 01.01.2016г.
и неприключени към 01.10.2018г.

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“ съдия Маринова няма дела на нейн доклад,
образувани преди 01.01.2016г. и неприключени към 01.10.2018г.
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Спрени производства по граждански дела,
образувани през 2016г. и през 2017г.

Гр.д. № 3190/2016г. е образувано на 27.07.2016г. по молба за
отмяна на влязло в сила решение по гр.д. № 6977/2007г. по описа на РС-
Варна, регистрирана в съда на 20.07.2016г. С определение от
27.10.2016г., след като е изслушал докладваното в з.з. на 04.10.2016г.
дело, е спрял производството по делото до постановяване на
тълкувателно решение. С определение от 25.09.2017г., след като съдът е
изслушал докладваното  в з.з. на 19.09.2017г. дело, е възобновил
производството, допуснал е разглеждане на молбата и делото е
докладвано за насрочване в о.с.з на председателя на Второ ГО.
Насрочено е о.с.з. за 12.12.2017г., в което делото е докладвано, приети са
доказателствата, даден е ход на устните състезания и съдът е обявил, че
ще се произнесе с решение след съвещание. С решение от 09.01.2018г. е
отменено обжалваното решение.

Граждански дела, образувани през 2016г. и през 2017г.,
по които е отменен хода по същество

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“ съдия Маринова няма дела на нейн доклад,
образувани през 2016г. и през 2017г., по които е отменен хода по
същество.

Частни граждански дела

Ч.гр.д. № 2576/2016г. е образувано на 17.06.2016г. по частна
жалба срещу разпореждане по гр.дело № 648/2016г. по описа на САС,
регистрирана в съда на 15.06.2016г. С определение от 08.07.2016г., след
като съдът е изслушал докладваното в з.з на 04.07.2016г. дело, е
потвърдил обжалваното разпореждане.

Ч.гр.д. № 22/2017г. е образувано на 20.04.2017г. по спор за
подсъдност между АССГ и СГС, повдигнат въз основа на определение
по адм.д. № 1517/2015г. по описа на АССГ, депозирано в съда на
20.04.2017г. С определение на петчленен състав от 04.09.2017г. съдът,
изслушал докладваното в з.з. от 27.06.2017г. дело, е определил
компетентен съд да разгледа жалбата.

Съдия Веселка Марева

Съдия Веселка Марева е избрана за съдия във ВКС на 18.01.2010г.
/акт за встъпване от 18.01.2010г./. Предоставените данни за съдията са
следните:
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За 2016 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 31 бр., в това

число 24 бр. касационни дела и 7 бр. частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 129 бр., в това число 96 бр.

касационни дела  и 33 бр. частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 160 бр., в това число 120

бр. касационни дела и 40 бр. частни производства.
Свършени дела през годината 101 бр., в това число 69 бр.

касационни дела и 32 бр. частни производства. Свършени със съдебен
акт по същество общо 49 бр.

За 2017 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 54 бр., в това

число 49 бр. касационни дела и 5 бр. частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 120 бр., в това число 84 бр.

касационни дела и 36 бр. частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 174 бр., в това число 133

бр. касационни дела и 41 бр. частни производства.
Свършени дела през годината 112 бр., в това число 80 бр.

касационни дела и 32 бр. частни производства. Свършени със съдебен
акт по същество общо 46 бр.

Граждански дела, образувани през 2016г. и през 2017г.,
разгледани в открито съдебно заседание

Гр.д. № 1228/2016г. е образувано на 18.03.2016г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 13569/2014г. по описа на СГС,
регистрирана в съда на 16.03.2016г. С определение от 26.04.2016г., след
като е изслушано докладваното в з.з. на 05.04.2016г. дело, е допуснато
касационно обжалване на решението, а касационната жалба е оставена
без движение до отстраняване на нередовностите. Указанията са
изпълнени в срок и е насрочено о.с.з. за 04.10.2016г. В това съдебно
заседание е даден ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе
с решение след съвещание. С решение от 21.11.2016г.  въззивното
решение е оставено в сила.

Гр.д. № 376/2017г. е образувано на 27.01.2017г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 5263/2015г. по описа на СГС,
регистрирана в съда на 25.01.2017г. С определение от 16.06.2017г., след
като е изслушал докладваното в з.з. на 13.06.2017г. дело, е допуснато
касационно обжалване на решението и на жалбоподателя са дадени
указания за отстраняване на нередовностите. Делото е насрочено в о.с.з.
на 07.11.2017г., когато  е докладвано, даден е ход по същество и съдът е
обявил, че ще се произнесе с решение след съвещание. С решение от
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17.11.2017г. е отменено решението и делото е върнато за ново
разглеждане.

Гр.д. № 3357/2017г. е образувано на 18.08.2017г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 93/2017г. по описа на Апелативен
съд - Пловдив, регистрирана в съда на 15.08.2017г. С определение от
16.04.2018г., след като е изслушал докладваното в з.з. на 06.03.2018г.
дело, е допуснал касационно обжалване на решението и на
жалбоподателя са дадени указания за отстраняване на нередовностите.
Делото е насрочено в о.с.з. на 16.10.2018г., когато е докладвано, даден е
ход на устните състезания и съдът е обявил, че ще се произнесе с
решение след съвещание. С решение от 29.10.2018г. е отменено
решението в обжалваната му част и делото е върнато за ново
разглеждане от друг състав.

Гр.д. № 3569/2017г. е образувано на 08.09.2017г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 5188/2015г. по описа на САС,
регистрирана в съда на 05.09.2017г. С определение от 16.04.2018г., след
като е изслушано докладваното в з.з. на 06.03.2018г. дело, е допуснато
касационно обжалване на решението и на жалбоподателя са дадени
указания за отстраняване на нередовностите. Делото е насрочено в о.с.з.
на 16.10.2018г., в което е докладвано, даден е ход на устните състезания
и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение след съвещание. С
решение от 05.11.2018г. е отменено обжалваното решение и е отхвърлен
установителния иск.

Гр.д. № 2074/2016г. е образувано и разпределено на 13.05.2016г.
по касационна жалба срещу решение по гр.д. № 5267/2015г. на СГС,
регистрирана в съда на 11.05.2016г. По делото е приложен протокол за
избор на докладчик. С определение от 10.06.2016г., след като е
изслушано докладваното в з.з. на 31.05.2016г. дело, е допуснато
касационно обжалване на решението, а на касатора са дадени указания.
Разпоредено е да се докладва на председателя на отделението за
насрочване. Открито с.з. е насрочено за 27.09.2016г., в което делото е
докладвано, даден е ход на устните състезания и съдът е обявил, че ще
се произнесе с решение след съвещание. С решение от 25.10.2016г. е
отменено обжалваното решение и е постановено друго.

Гр.д. № 4360/2016г. е образувано и разпределено на 13.10.2016г.
по касационна жалба срещу решение по гр.д. № 316/2016г. на ОС-Русе,
регистрирана в съда на 10.10.2016г. По делото е приложен протокол от
избор на докладчик. С определение от 24.04.2017г., след като е
изслушано докладваното в з.з. на 14.03.2017г. дело, частично е
допуснато касационно обжалване на решението, на касатора са дадени
указания за отстраняване на нередовностите и е разпоредено да се
докладва на председателя на отделението за насрочване след
отстраняването им. Открито с.з. е насрочено за 03.10.2017г., в което
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делото е докладвано, даден е ход на устните състезания и съдът е
обявил, че ще се произнесе с решение след съвещание. С решение от
03.11.2017г. е отменено решение в обжалваната част.

Гр.д. № 2740/2017г. е образувано и разпределено на 06.07.2017г.
по касационна жалба срещу решение по гр.д. № 210/2016г. на ОС-
Благоевград, регистрирана в съда на 04.07.2017г. По делото е приложен
протокол от избор на докладчик. С определение от 06.03.2018г., след
като е изслушано докладваното дело в з.з. на 06.02.2018г., е допуснато
касационно обжалване на решението, на касатора са дадени указания за
отстраняване на нередовностите и е разпоредено да се докладва на
председателя на отделението за насрочване, след отстраняването им.
Открито с.з. е насрочено за 12.06.2018г., в което делото е докладвано,
даден е ход на устните състезания и съдът е обявил, че ще се произнесе с
решение след съвещание. С решение от 09.07.2018г. решението е
частично отменено и е оставено в сила в останалата част.

Гр.д. № 3066/2017г. е образувано и разпределено на 28.07.2017г.
по касационна жалба срещу решение по гр.д. № 40/2017г. на ОС-Добрич,
регистрирана в съда на 26.07.2017г. По делото е приложен протокол от
избор на докладчик. С определение от 19.02.2018г., след като е
изслушано докладваното  в з.з. на 06.02.2018г. дело, е допуснато
касационно обжалване на решението, на касатора са дадени указания и е
разпоредено да се докладва на председателя на отделението за
насрочване, след изпълнението им. Открито с.з. е насрочено за
12.06.2018г., в което делото е докладвано, даден е ход на устните
състезания и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение след
съвещание. С решение от 06.07.2018г. частично е отменено обжалваното
решение.

Граждански дела, разгледани в закрито съдебно заседание
по допустимост

Гр.д. № 2848/2016г. е образувано на 04.07.2016г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.д. № 2503/2015г. по описа на ОС-Пловдив,
регистрирана в съда на 30.06.2016г. С определение от 14.11.2016г., след
като е изслушано докладваното в з.з. на 18.10.2016г. дело, не е
допуснато касационно обжалване на въззивното решение.

Гр.д. № 2017/2017г. е образувано на 17.05.2017г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.дело № 2028/2016г. по описа на ОС-
Бургас, регистрирана в съда на 15.05.2017г. С определение от
27.11.2017г., след като е изслушано докладваното в з.з. на 14.11.2017г.
дело, не е допуснато касационно обжалване на въззивното решение.
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Граждански дела, образувани преди 01.01.2016г.
и неприключени към 01.10.2018г.

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“ съдия Марева няма дела на нейн доклад, образувани
преди 01.01.2016г. и неприключени към 01.10.2018г.

Спрени производства по граждански дела,
образувани през 2016г. и през 2017г.

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“ съдия Марева няма спрени производства по
гражданески дела, образувани през 2016г. и през 2017г.

Граждански дела, образувани през 2016г. и през 2017г.,
по които е отменен хода по същество

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“ съдия Марева няма дела, образувани през 2016г. и
през 2017г., по които е отменен хода по същество.

                             Частни граждански дела

Ч.гр.д. № 200/2016г. е образувано на 15.01.2016г. по частна жалба
срещу разпореждане по гр.дело № 1412/2015г. по описа на САС,
регистрирана в съда на 13.01.2016г. С определение от 27.01.2016г. след
като е изслушано докладваното в з.з на 26.01.2016г. дело, е потвърдено
обжалваното разпореждане.

Ч.гр.д. № 48/2017г. е образувано на 11.10.2017г. по спор за
подсъдност между АССГ и СГС, повдигнат въз основа на определение
по гр.д. № 59840/2016г. по описа на СГС, депозирано в съда на
06.10.2017г. С определение на петчленен състав от 17.11.2017г., след
като е изслушано докладваното в з.з. от 13.11.2017г. дело, е определен
компетентен съд да разгледа жалбата.

Съдия Красимир Влахов –
заместник на административния ръководител –

заместник – председател на ВКС
и ръководител на Гражданска колегия

/за периода на проверката/

Съдия Влахов е избран за заместник на административния
ръководител – заместник председател на ВКС и ръководител на
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Гражданска колегия на  ВКС в периода от 11.04.2012г. до 20.02.2018г.
/акт за встъпване от 11.04.2012г./. Предоставените данни за съдията са
следните:

За 2016 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 12 бр., в това

число 12 бр. касационни дела и 0 бр. частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 60 бр., в това число 60 бр.

касационни дела  и 0 бр. частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 72 бр., в това число 72 бр.

касационни дела и 0 бр. частни производства.
Свършени дела през годината 42 бр., в това число 42 бр.

касационни дела и 0 бр. частни производства. Свършени със съдебен акт
по същество общо 14 бр.

За 2017 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 31 бр., в това

число 31 бр. касационни дела и 0 бр. частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 50 бр., в това число 50 бр.

касационни дела и 0 бр. частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 81 бр., в това число 81 бр.

касационни дела и 0 бр. частни производства.
Свършени дела през годината 50 бр., в това число 50 бр.

касационни дела и 0 бр. частни производства. Свършени със съдебен акт
по същество общо 18 бр.

Граждански дела, образувани през 2016г. и през 2017г.,
 разгледани в открито съдебно заседание

Гр.д. № 2057/2016г. е образувано на 12.05.2016г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.дело № 1753/2015г. по описа на ОС-
Бургас, регистрирана в съда на 10.05.2016г. С определение от
01.07.2016г., след като е изслушано докладваното в з.з. на 31.05.2016г.
дело, е допуснато касационно обжалване на решението, на
жалбоподателя са дадени указания за отстраняване на нередовностите.
Указанията са изпълнени в срок и е насрочено о.с.з. за 04.10.2016г. В
това съдебно заседание е даден ход по същество и съдът е обявил, че ще
се произнесе с решение след съвещание. С решение от 21.11.2016г.
частично е отменено въззивното решение.

Гр.д. № 924/2017г. е образувано на 07.03.2017г. по молба за
отмяна на влязло в сила решение по гр.дело № 5263/2015г. по описа на
СГС, регистрирана в съда на 06.03.2017г. С определение от 18.04.2017г.,
след като е изслушано докладваното в з.з. на 12.04.2017г. дело, молбата
е допусната до разглеждане, искането за спиране е оставено без
уважение и делото е докладвано на председателя на отделението за
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насрочването му в о.с.з. Насрочено е о.с.з. на 03.10.2017г., в което е
докладвано, даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение след съвещание. С решение от 11.10.2017г. молбата
е оставена без уважение.

Гр.д. № 4221/2017г. е образувано с разпореждане на председателя
на Второ ГО на 27.10.2017г. по касационна жалба срещу решение по
в.гр.дело № 290/2015г. по описа на ОС-Хасково, регистрирана в съда на
25.10.2017г. По делото е приложен протокол от избор на докладчик, от
който е видно, че делото е разпределено на 27.10.2017г. Върху
протокола е поставен печат, с който е насрочено о.с.з. за 20.11.2018г. С
определение от 30.03.2018г., след като е изслушано докладваното в з.з.
на 20.03.2018г. дело, касационната жалба е оставена частично без
разглеждане и е допуснато касационно обжалване на решението в
останалата част. На касаторите са дадени указания. Определението е
обжалвано с частна жалба, въз основа на която е образувано ч.гр.д. №
1908/2018г. по описа на ВКС, Първо ГО. С определение от 06.06.2018г. е
отменено обжалваното определение и делото е върнато за произнасяне.
С ръкописно разпореждане без дата е насрочено з.з. за 11.09.2018г. за
произнасяне на касационна жалба в частта, която е върната. С
определение от 14.09.2018г., след като съдът е изслушал докладваното в
з.з на 12.09.2018г. дело, е допуснал касационно обжалване на въззивното
решение. На касаторите са дадени указания. С ръкописно разпореждане
на председателя на Второ ГО от 25.09.2018г. е насрочено о.с.з.  за
20.11.2018г. В това о.с.з. делото е обявено за решаване. С решение от
02.01.2019г. е отменено въззивното решение и е постановено друго.

Гр.д. № 3932/2017г. е образувано на 09.10.2017г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.дело № 290/2015г. по описа на ОС-
Хасково, регистрирана в съда на 05.10.2017г. С определение от
20.03.2018г., след като е изслушано докладваното в з.з. на 13.03.2018г.
дело, е допуснато касационно обжалване на решението и на касатора са
дадени указания. Насрочено е о.с.з. за 12.06.2018г., а с разпореждане от
11.06.2018г. на председателя на Второ ГО, делото е пренасрочено за
16.10.2018г. В това съдебно заседание е даден ход по същество и съдът е
обявил, че ще се произнесе с решение след съвещание. С решение от
30.10.2018г. е отменено въззивното решение и делото е върнато за ново
разглеждане от друг състав.

Гр.д. № 4312/2016г. е образувано и разпределено на 11.10.2016г.
по касационна жалба срещу решение по в.гр.д.№ 308/2016 г. на ОС-
Хасково, регистрирана в съда на 07.10.2016г. По делото е приложен
протокол за избор на докладчик. С определение от 15.03.2017г., съдът
изслушал докладваното в з.з. на 07.02.2017г. дело, е допуснал
касационно обжалване на решението, на касатора са дадени указания и е
разпоредено след изпълнението им делото да се докладва на
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председателя на Второ ГО за насрочване. Насрочено е о.с.з. за
06.06.2017г., в което е даден ход на устните състезания и съдът е обявил,
че ще се произнесе с решение след съвещание. Решението е постановено
на 16.06.2017г., с което е отменено обжалваното решение и е
постановено друго.

Гр.д. № 1984/2016г. е образувано и разпределено на 10.05.2016г.
по касационна жалба срещу решение по в.гр.д. № 226/2013 г. на СГС,
регистрирана в съда на 05.05.2016г. По делото е приложен протокол за
избор на докладчик. С определение от 05.07.2016г. съдът, изслушал
докладваното в з.з. от 17.05.2016г. дело, е допуснал  касационно
обжалване на решението, на касатора са дадени указания и е
разпоредено след изпълнението им делото да се докладва на
председателя на Второ ГО за насрочване. Насрочено е о.с.з. за
04.10.2016г., когато е даден ход на устните състезания и съдът е обявил,
че ще се произнесе с решение след съвещание. С решение от
03.11.2016г. е отменено въззивното решение.

Гр.д. № 1865/2017г. е образувано и разпределено на 10.05.2017г.
по касационна жалба срещу решение по в.гр.д. № 567/2016 г. на АС-
Варна, регистрирана в съда на 05.05.2017г. По делото е приложен
протокол за избор на докладчик. С определение от 11.12.2017г. съдът,
изслушал докладваното в з.з. на  17.10.2017г. дело, е допуснал
касационно обжалване на решението и делото е докладвано на
председателя на Второ ГО за насрочване. Насрочено е о.с.з. за
20.02.2018г., в което делото е докладвано, даден е ход на устните
състезания и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение след
съвещание. С решение от 01.03.2018г. е отменено въззивното решение.

Гр.д. № 3229/2017г. е образувано и разпределено на 09.08.2017г.
по касационна жалба срещу решение в.гр.д. № 1935/2016 г. на ОС-
Пловдив, регистрирана в съда на 07.08.2017г. По делото е приложен
протокол за избор на докладчик. С определение от 16.02.2018г. съдът,
изслушал докладваното в з.з. на 06.02.2018г. дело, е допуснал
касационно обжалване на решението, дадени са указания на касаторите
и е разпоредено след изпълнението им делото да се докладва на
председателя на Второ ГО за насрочване. Насрочено е о.с.з. за
22.05.2018г., в което делото е докладвано, даден е ход на устните
състезания и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение след
съвещание. С решение от 18.06.2018г. е отменено въззивното решение и
вместо него е постановено друго.
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Граждански дела, разгледани в закрито съдебно заседание
по допустимост

Гр.д. № 1153/2016г. е образувано на 15.03.2016г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.дело № 8245/2012г. по описа на СГС,
регистрирана в съда на 12.03.2016г. С определение от 05.05.2016г., след
като е изслушано докладваното в з.з. на 08.04.2016г. дело, не е
допуснато касационно обжалване на въззивното решение.

Гр.д. № 785/2017г. е образувано на 27.02.2017г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.дело № 514/2016г. по описа на ОС-София,
регистрирана в съда на 23.02.2017г. С определение от 09.10.2017г., след
като е изслушано докладваното в з.з. на 19.09.2017г. дело, не е
допуснато касационно обжалване на въззивното решение.

Граждански дела, образувани преди 01.01.2016г.
и неприключени към 01.10.2018г.

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“ съдия Влахов няма дела на негов доклад, образувани
преди 01.01.2016г. и неприключени към 01.10.2018г.

Спрени производства по граждански дела,
образувани през 2016г. и през 2017г.

Т.д. № 50007/2016г. е образувано на 06.01.2016г. по касационна
жалба срещу решение по в.т.дело № 385/2015г. по описа на ВАпС,
регистрирана в съда на 30.12.2015г. Първоначално е образувано като
търговско дело и е разпределено на доклад на съдия Марков. С печат
върху протокола от избор на докладчик е насрочено о.с.з. за 07.02.2017г.
По разпореждане от 21.06.2016г. в изпълнение на Заповед №
839/18.05.2016г. на председателя на ВКС, видно от протокол от избор на
докладчик, делото е преразпределено на доклад на съдия Влахов на
13.06.2016г. С определение от 14.11.2016г., след като е изслушано
докладваното в з.з. на 04.10.2016г. дело, е допуснато касационно
обжалване на решението и на касатора са дадени указания. Насрочено е
о.с.з. за 07.02.2017г., в което делото е докладвано, даден е ход по
същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение след
съвещание. С определение от 11.04.2017г., след като е изслушано
докладваното в з.з. на 10.04.2017г. дело, е отменено протоколното
определение, с което е даден ход по същество и производството по
делото е спряно до приключване на производството по тълкувателно
дело № 1/ 2017 г. на ОСГТК.
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Гр.д. № 1351/2017г. е образувано на 30.03.2017г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.дело № 573/2015г. по описа на СОС,
регистрирана в съда на 28.03.2017г. Първоначално е образувано като
търговско дело и е разпределено на доклад на съдия Марков. С
определение от 05.10.2017г., след като е изслушано докладваното дело в
з.з. на 03.10.2017г., е спряно производството по делото до приключване
на производството по тълкувателно дело № 3/2017 г. на ОСГК. С
определение от 23.02.2018г., след като е изслушано докладваното дело в
з.з. на 21.02.2018г., производството по делото е възобновено и е
докладвано на председателя на отделението за насрочване на з.з. по
допустимост. С определение от 20.06.2018г. не е допуснато касационно
обжалване на въззивното решение.

Граждански дела, образувани през 2016г. и през 2017г.,
по които е отменен хода по същество

Гр.д. № 37/2016г. е образувано на 06.01.2016г. по молба за отмяна
на влязло в сила решение по в.гр.дело № 2241/2013г. по описа на ОС-
Пловдив, регистрирана в съда на 04.01.2016г. С определение от
14.01.2016г. молбата е допусната до разглеждане и делото е докладвано
на председателя на отделението за насрочването му в о.с.з. Насрочено е
о.с.з. за 16.02.2016г., в което делото е докладвано, даден е ход по
същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение след
съвещание. С определение от 22.03.2016г., след като е изслушано
докладваното дело в з.з. на 16.03.2016г. е констатирано, че молбата за
отмяна е недопустима, отменено е протоколното определение, с което е
даден ход по същество и молбата за отмяна е оставена без разглеждане, а
производството - прекратено.

Гр.д. № 1186/2017г. е образувано на 22.03.2017г. по молба за
отмяна на влязло в сила решение по в.гр.дело № 2241/2013г. по описа на
ОС-Пловдив, регистрирана в съда на 20.03.2017г. С определение от
10.04.2017г. съдът, изслушал докладваното в з.з. на 06.04.2017г. дело,  е
допуснал  молбата до разглеждане и делото е докладвано на
председателя на отделението за насрочването му в о.с.з. Насрочено е
о.с.з. за 17.10.2017г., в което са приети писмените доказателства, даден е
ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение след
съвещание. С определение от 31.10.2017г. съдът е приел молбата за
недопустима, отменил е протоколното определение, с което е даден ход
по същество и молбата за отмяна е оставена без разглеждане. С
определение от 29.11.2017г. решението е допълнено в частта за
разноските.
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Частни граждански дела

Като Заместник - председател на ВКС и ръководител на ГК, съдия
Влахов няма образувани частни производства през 2016г. и през 2017г.
Участвал е в разглеждането на петчленни смесени производства.

Ч.гр.д. № 17/2016г. е образувано на 06.07.2016г. въз основа на
определение по адм.д. № 6005/2014г. по описа на АССГ, по повдигнат
спор за подсъдност между АССГ и СГС, депозирано в съда на
06.07.2016г. С определение на петчленен състав от 28.10.2016г. съдът,
изслушал докладваното в з.з. от 24.10.2016г. дело, е определил
компетентен съд да разгледа исковата молба.

Ч.гр.д. № 40/2017г. е образувано на 17.08.2017г. по спор за
подсъдност между АС-Пазарджик и СГС, повдигнат въз основа на
определение по т.д. № 8520/2016г. по описа на СГС, депозирано в съда
на 17.08.2017г. С определение на петчленен състав от 10.10.2017г., в з.з.
от 02.10.2017г. е определен компетентен съд да разгледа спора.

Свършени дела с определения от съдебните състави във
Второ отделение, ГК, по  докладчици:

Видно от предоставените данни от началник отдел „ИСКСС“ на
ВКС Индивидуални параментри за магистратите – движение на дела,
статистически данни за 2016г. и 2017г., информацията за постановените
определения от съдебните състави в отделението е следната:

За 2016г.
съдия -докладчик                          бр.  определения
Емануела Балевска      130 бр.
Снежанка Николова      115 бр.
Гергана Никова      137 бр.
Пламен Стоев        64  бр.
Златка Русева     126 бр.
Здравка Първанова     113 бр.
Камелия Маринова     117 бр.
Веселка Марева     113 бр.
Красимир Влахов       58 бр.

За 2017г.
съдия -докладчик                        бр.  определения
Емануела Балевска               81 б р.
Снежанка Николова  123 бр.
Гергана Никова  123 бр.
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Пламен Стоев  123 бр.
Златка Русева  127 бр.
Здравка Първанова  120 бр.
Камелия Маринова  130 бр.
Веселка Марева  135 бр.
Красимир Влахов    69 бр.

Граждански дела, разгледани в о.с.з., по които решението е
постановено след едномесечен срок от съдебните състави във Второ
отделение, ГК, по докладчици:

Видно от предоставените от началник отдел „ИСКСС“ на ВКС
данни за делата, образувани през 2016 и 2017г. в ГК, информацията за
постановените решения от съдебните състави в отделението след
едномесечния срок, към 24.01.2019г. е следната:

съдия -докладчик                       2016г.             2017г.
Емануела Балевска  32 бр. дела        17 бр. дела
Снежанка Николова  29 бр. дела       20 бр. дела
Гергана Никова  17 бр. дела   17 бр. дела
Пламен Стоев    5 бр. дела               9 бр. дела
Златка Русева  14 бр. дела             11 бр. дела
Здравка Първанова  12 бр.дела   11 бр.дела
Камелия Маринова  18 бр. дела     4 бр. дела
Веселка Марева  21 бр.дела     6 бр.дела
Красимир Влахов  11 бр.дела     1 дело

КОНСТАТАЦИИ:
Видно от предоставените от началник отдел „ИСКСС“ на ВКС

справки за постановените съдебни решения по дела, образувани 2016г. и
2017г. към 24.01.2019г., както и за всички свършени дела с определения
през 2016г. и 2017г., по съдии - докладчици във Второ гражданско
отделение, ГК на ВКС, информацията е следната:

Съдия Емануела Балевска е постановила за 2016г. решения по 36
бр. дела – по 4 от делата решенията са постановени в едномесечен срок,
по 12 от делата решения са постановени след едномесечния срок, в
разумен тримесечен срок, по 20 дела решения са постановени над 3
месечен срок - до 114 дни след едномесечния срок /пр. - по гр. дело №
60399/2016г./.

За 2017г. съдия Балевска е постановила решения по 19 броя дела –
по 2 от делата решенията са постановени в едномесечен срок, по 13 от
делата решения са постановени след едномесечния срок, в разумен
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тримесечен срок, по 4 граждански дела решенията са постановени над 3
месеца – от 78 до 126 дни след едномесечния срок (пр. – по гр. д. №
1377/2017г.).

В проверявания период е постановила общо 211 определения,
съответно 130 определения през 2016 г. и 81 определения през 2017 г.

Съдия Снежанка Николова е постановила за 2016г. решения по
34 дела – по 5 от делата решения са постановени в едномесечен срок, по
24 от делата решения са постановени след едномесечния срок, в разумен
тримесечен срок, по 5 дела решения са постановени над 3 месеца - в
срок от 67 до 71 дни след едномесечния срок - (пр. – по гр. дело №
5201/2016г.).

За 2017г. съдия Николова е постановила решения по 23 дела – по 3
от делата решения са постановени в едномесечен срок, по 16 от делата
решения са постановени след едномесечния срок, в разумен тримесечен
срок, по 4 граждански дела решенията са постановени над 3 месеца – от
64 до 71 дни след изтичне на едномесечния срок  (пр. – по гр. д. №
1229/2017г.).

В проверявания период е постановила общо 238 определения,
съответно 115 определения през 2016 г. и 123 определения през 2017 г.

Съдия Гергана Никова е постановила за 2016г. решения по 23
броя дела, 6 от делата решения са постановени в едномесечен срок, по 8
от делата решения са постановени след едномесечния срок, в разумен
тримесечен срок, по 9 дела решения са постановени в срок над 3 месеца
- от 70 до 226 дни след едномесечния срок (пр. – по гр. дело №
5014/2016г.).

За 2017г. съдия Никова е постановила решения по 23 дела - по 6 от
делата решения са постановени в едномесечен срок, по 6 от делата
решения са постановени след едномесечния срок, в разумен тримесечен
срок, по останалите 11 граждански дела решенията са постановени над 3
месеца от 61 до 191 дни след едномесечния срок (пр. - по гр. д. №
2438/2017г.)

В проверявания период е постановила общо 260 определения,
съответно 137 определения през 2016 г. и 123 определения през 2017 г.

Съдия Пламен Стоев е постановил за 2016г. решения по 5 бр.
дела дела, решени в едномесечен срок и по 5 броя решенията са
постановени след едномесечния срок, в разумен тримесечен срок.

За 2017г. съдия Стоев е постановил решения 9 бр. дела, след
едномесечния срок, в разумен тримесечен срок. Няма дела, решени в
едномесечен срок.

В проверявания период е постановил общо 187 определения,
съответно 64 определения през 2016 г. и 123 определения през 2017 г.
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Съдия Златка Русева е постановила за 2016г. решения по 14 бр.
дела, след едномесечния срок, в разумен тримесечен срок. Няма дела,
решени в едномесечен срок.

За 2017г. съдия Русева е постановила решения по 11 бр. дела след
едномесечния срок, в разумен тримесечен срок. Няма дела, решени в
едномесечен срок.

В проверявания период е постановила общо 253 определения,
съответно 126 определения през 2016 г. и 127 определения през 2017 г.

Съдия Здравка Първанова е постановила за 2016г. решения по
13 бр. дела – по 1 дело  решението е постановено в едномесечен срок, по
10 от делата решения са постановени след едномесечния срок, в разумен
тримесечен срок, по 2 дела решенията са постановени над 3 месеца - от
67 и 69 дни след едномесечния срок (гр. дело № 2894/2016г.).

За 2017г. съдия Първанова е постановила 11 решения, 10 от които
са постановени след едномесечния срок, в разумен тримесечен срок и
едно дело е с постановено решение над 3 месеца - 63 дни след
едномесечния срок - по гр. д. № 2389/2017г. Няма дела, решени в
едномесечен срок.

В проверявания период е постановила общо 233 определения,
съответно 113 определения през 2016 г. и 120 определения през 2017 г.

Съдия Камелия Маринова е постановила за 2016г. решения по
33 броя дела – по 15 от делата решенията са постановени в едномесечен
срок, по 16 от делата решения са постановени след едномесечния срок, в
разумен тримесечен срок и по 2 дела решенията са постановени над 3
месеца след едномесечния срок  - до 61 дни (гр. дело № 3809/2016г. и
гр.д. № 3909/2016г.)

За 2017г. съдия Маринова е постановила 29 решения – по 25 от
делата решенията са постановени в едномесечен срок, по останалите 4
решенията са постановени след едномесечния срок, в разумен
тримесечен срок.

В проверявания период е постановила общо 247 определения,
съответно 117 определения през 2016 г. и 130 определения през 2017 г.

Съдия Веселка Марева е постановила за 2016г. решения по 32 бр.
дела – по 11 от делата решенията са постановени в едномесечен срок, по
19 от делата решения са постановени след едномесечния срок, в разумен
тримесечен срок и по 2 от делата решенията са постановени над 3
месеца -от 61 и 73 дни след едномесечния срок (пр. – по дело №
2165/2016г.).

За 2017г. съдия Марева е постановила решения по 21 бр. дела, по
15 от делата решенията са постановени в едномесечен срок, по 6 от
делата решения са постановени след едномесечния срок, в разумен
тримесечен срок.
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В проверявания период е постановила общо 248 определения,
съответно 113 определения през 2016 г. и 135 определения през 2017 г.

Съдия Красимир Влахов за 2016г. е постановил решения по 17
бр. дела, по 6 от делата решенията са постановени  в едномесечен срок,
по 11 от  делата решения са постановени след едномесечния срок, в
разумен тримесечен срок.

За 2017г. съдия Влахов е постановил 16 решения, по 15 от делата
решенията са постановени в едномесечен срок, по 1 дело решението е
постановено след едномесечния срок, в разумен тримесечен срок.

В проверявания период е постановил общо 127 определения,
съответно 58 определения през 2016 г. и 69 определения през 2017 г.

Към момента на проверката, видно от предоставената от началник
„ИСКСС“ на ВКС справка за дела, образувани през 2016г. и 2017г., без
постановен съдебен акт след едномесечния срок, по съдии- докладчици
във Второ отделение, Гражданска колегия, информацията е както
следва:

Съдия Гергана Никова – по 5 дела не е постановен съдебен акт -
от 50 до 99 дни след едномесечния срок към 24.01.2019г.  (гр.д. №
1115/2017г. – 99 след едмосечния срок към 24.01.2019г., делото е
обявено за решаване на 17.09.2018г. и към 12.07.2019г. няма
постановено решение; гр.дело № 2962/2017г. – 70 дни след едмосечния
срок към 24.01.2019г., гр.д. № 3090/2017г. – 50 дни след едномесечния
срок към 24.01.2019 г., решението е постановено след справката – на
28.01.2019г., гр.д. № 3188/2017г. – 50 дни след едномесечния срок към
24.01.2019 г., решението е постановено след справката – на 14.02.2019г.,
гр.д. № 3379/2017г. – 50 дни след едномесечния срок към 24.01.2019 г.,
решението е постановено след справката – на 26.02.2019г.  );

Съдия Емануела Балевска – по 2 дела не е постановен съдебен
акт - 50 и 70 дни след едномесечния срок към 24.01.2019г. (гр.д. №
5049/2017г.- решението е постановено след справката – на 06.02.2019г. и
гр.д. № 4499/2017г. – решението е постановено след справката – на
12.02.2019г.).

ТРЕТО ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ

Съдия Светла Димитрова –
заместник на административния ръководител –

заместник – председател на ВКС
и ръководител на Гражданска колегия

 (от 20.02.2018г.)
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Съдия Светла Димитрова е съдия във ВКС от 2006 г. /акт за
встъпване в длъжност от 23.01.2006 г./. В проверявания период съдия
Димитрова е правораздавала в Трето ГО, втори състав – до 20.09.2016 г.,
а от 10.10.2016 г. - в първи състав. От 03.10.2016г. е встъпила в
длъжност председател на Трето ГО, а считано от 20.02.2018г. е избрана
за зам.-председател на ВКС и ръководител на ГК.

За 2016 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 17 бр., всичко

касационни дела, без частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 102 бр., в това число 76 бр.

касационни дела и 26 бр. частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 119 бр., в това число 93

бр. касационни дела и 26 бр. частни производства.
Свършени дела през годината 85 бр., в това число 60 бр.

касационни дела и 25 бр. частни производства. Свършени със съдебен
акт по същество общо 31 бр.

 За 2017 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 33 бр., в това

число 32 бр. касационни дела и 1 бр. частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 58 бр., всичко касационни

дела, без частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 91 бр., в това число 90 бр.

касационни дела и 1 бр. частни производства.
Свършени дела през годината 69 бр., в това число 67 бр.

касационни дела и 2 бр. частни производства. Свършени със съдебен акт
по същество общо 14 бр.

Граждански дела, образувани през 2016г. и 2017г.
и разгледани в открито съдебно заседание

Гр.д. № 418/2016г. е образувано на 29.01.2016г. по жалба срещу
решение по гр. д. № 135/2015 г. по описа на Окръжен съд – Смолян,
регистрирана в съда на 27.01.2016г. Делото е разпределено на докладчик
в деня на образуване. С определение от 16.03.2016г. съдебният състав,
изслушал докладваното в з.з. от 10.02.2016г. дело, е допуснал
касационно обжалване и е указал делото да се докладва на председателя
на Трето ГО за насрочване. Насрочено е в о.с.з на 08.06.2016г., когато е
даден ход на делото, докладвано е, даден е ход по същество и съдът е
обявил, че ще се произнесе с решение след съвещание. С решение от
27.06.2016г. съдът е оставил в сила въззивното решение.

Гр.д. № 1574/2017 г. е образувано на 20.04.2017 г. по молба за
отмяна на влязло в сила решение по гр.д. № 325/2016г. по описа на
Окръжен съд – Хасково, регистрирана в съда на 18.04.2017г.
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Разпределено е на докладчик в деня на образуването. С определение от
22.05.2017г. съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. от
18.05.2017г. дело, е допуснал до разглеждане молбата. Наредено е
делото да се докладва на председателя на Трето ГО на ВКС за
насрочването му в открито съдебно заседание, с призоваване на
страните. Насрочено е в о.с.з. на 27.09.2017г., когато е даден ход,
докладвано е, даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение след съвещание. С решение от 18.10.2017г. е
отменен съдебният акт, постановен от въззивната инстанция. Делото е
върнато на 19.10.2017г. на ОС-Хасково за ново разглеждане от друг
съдебен състав.

Гр.д. № 3868/2016г. е образувано на 13.09.2016г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.дело № 659/2016г. по описа на ОС-
Пловдив, регистрирана в съда на 10.09.2016г. Разпределено е на съдия
Димитрова на 13.09.2016г. и към делото е приложен протокол за избор
на докладчик, подписан от разпределящия Л. Т.. С определение от
28.02.2017г. съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. от
25.01.2017г. дело, е допуснал касационно обжалване на въззивното
решение. На касатора са дадени указания в едноседмичен срок да внесе
държавна такса и да представи вносния документ за това, като в
противен случай производството ще бъде прекратено. Наредено е след
представяне на документ за внесена държавна такса, делото да се
докладва на председателя на Трето ГО на ВКС за насрочване в открито
съдебно заседание. Насрочено е в о.с.з. на 14.06.2017г., когато е даден
ход на делото, докладвано е, даден е ход по същество и съдът е обявил,
че ще се произнесе с решение в законния срок. С решение от
29.06.2017г. съдът е отменил въззивното решение и е постановил друго.

Гр.д. № 5372/2016г. е образувано на 16.12.2016г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.дело № 340/2016г. по описа на ОС-Сливен,
регистрирана в съда на 14.12.2016г. Разпределено е на съдия Димитрова
на 16.12.2016г. и към делото е приложен протокол за избор на
докладчик, подписан от разпределящия С. Г.. С определение от
21.04.2017г. съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. от
15.03.2017г. дело, е допуснал касационно обжалване на въззивното
решение. На касатора са дадени указания в едноседмичен срок да внесе
държавна такса и да представи вносния документ за това, като в
противен случай производството ще бъде прекратено. Наредено е след
представяне на доказателство за внесена държавна такса, делото да се
докладва на председателя на Трето ГО на ВКС за насрочване. Насрочено
е в о.с.з. на 27.09.2017г., когато е даден ход на делото, докладвано е,
даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение
в законния срок. С решение от 18.10.2017г. съдът е отменил въззивното
решение и е постановил друго.
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Гр.д. № 2546/2017г. е образувано на 23.06.2017г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.дело № 15561/2016г. по описа на СГС,
регистрирана в съда на 21.06.2017г. Разпределено е на съдия Димитрова
на 23.06.2017г. и към делото е приложен протокол за избор на
докладчик, подписан от разпределящия Л. Т.. С определение от
27.11.2017г. съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. от
11.10.2017г. дело, е допуснал касационно обжалване на въззивното
решение. На касатора са дадени указания в едноседмичен срок да внесе
държавна такса и да представи документ за това, като в противен случай
производството ще бъде прекратено. Наредено е след внасяне на
държавна такса, делото да се докладва на председателя на Трето ГО за
насрочване в открито съдебно заседание, с призоваване на страните.
Насрочено е в о.с.з. на 28.02.2018г., когато е даден ход на делото,
докладвано е, даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение след съвещание. С решение от 03.04.2018г. съдът е
отменил въззивното решение и е постановил друго.

Гр.д. № 4308/2017г. е образувано на 02.11.2017г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.дело № 124/2017г. по описа на Апелативен
съд-Бургас, регистрирана в съда на 31.10.2017г. Разпределено е на съдия
Димитрова на 02.11.2017г. и към делото е приложен протокол за избор
на докладчик, подписан от разпределящия Л. Т.. С определение от
20.03.2018г. съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. от
14.02.2018г. дело, е допуснал касационно обжалване на въззивното
решение. Наредено е делото да се докладва на председателя на Трето ГО
за насрочване в открито съдебно заседание. Насрочено е в о.с.з. на
06.06.2018г., когато е даден ход на делото, докладвано е, даден е ход по
същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение след
съвещание. С решение от 02.08.2018г. съдът е отменил изцяло
въззивното решение и е постановил друго.

Гр.д. № 4487/2017 г. е образувано на 14.11.2017г. по жалби срещу
решение по гр.д. № 16359/2016г. по описа на Софийски градски съд,
постъпили на 10.11.2017г. Делото е разпределено на докладчик в деня на
образуването, видно от протокола за електронен избор от същата дата.
Върху протокола за избор на докладчик е положен печат с подпис на
председателя, в който е отразено, че делото е насрочено в закрито
заседание по чл. 288 ГПК за 14.03.2018 г. Приложено е разпореждане от
14.11.2017г. на председателя на отделението за образуване на делото,
след извършена проверка на редовността на жалбите. С определение от
03.05.2018 г. съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. от
14.03.2018г. дело, е допуснал касационно обжалване и е указал делото да
се докладва на председателя на Трето ГО за насрочване в открито
заседание. Делото е насрочено с разпореждане от 11.05.2018г. в о.с.з. на
31.10.2018 г., когато е даден ход на делото, докладвано е, даден е ход по
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същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение след
съвещание. С решение от 03.01.2019г. съдът е обезсилил въззивното
решение.

Гр. д. № 4579/2017г. е образувано на 17.11.2017г. по жалба срещу
решение по гр. д. № 1197/2017г. по описа на Окръжен съд – Стара
Загора, регистрирана на 15.11.2017г. Разпределено е на докладчик в деня
на образуването, видно от протокола за случаен избор. С разпореждане
от 17.11.2017г. председателят на отделението е образувал делото, след
извършена проверка на редовността. С определение от 09.05.2018г.
съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. от 21.03.2018г. дело, е
допуснал касационно обжалване на въззивното решение. На
жалбоподателя е указано да внесе държавна такса по сметка на ВКС и да
представи документ за това, като в противен случай производството ще
бъде прекратено. Наредено е след внасяне на държавна такса, делото да
бъде докладвано на председателя на Трето ГО за насрочване в открито
съдебно заседание с призоваване на страните. От печата, положен върху
протокола, се установява, че на 22.05.2018 г. – делото е насрочено в о.с.з.
на 31.10.2018г., когато е даден ход на делото, докладвано е, даден е ход
по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение след
съвещание. С решение от 02.01.2019г. съдът е отменил въззивното
решение в едната му част и е оставил в сила решението в останалата
част.

Граждански дела, разгледани в закрито съдебно заседание
 по допустимост

Гр.д. № 35/2016 г. е образувано на 06.01.2016г. по касационна
жалба срещу решение по гр. д. № 494/2015г. по описа на Окръжен съд –
Плевен, регистрирана в съда на 04.01.2016г. Делото е разпределено на
докладчик в деня на образуването. С определение от 15.02.2016г.
съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. на 27.01.2016г. дело, не е
допуснал касационно обжалване на въззивното решение.

Гр. д. № 913/2017 г. е образувано на 07.03.2017г. по касационна
жалба срещу решение по гр. д. № 675/2016г. по описа на Окръжен съд –
Русе, регистрирана в съда на 02.03.2017г. Разпределено е на докладчик в
деня на образуването. С определение от 15.06.2017г. съдебният състав,
изслушал докладваното в з.з. на 10.05.2017г. дело, не е допуснал
касационно обжалване на въззивното решение.

Граждански дела, образувани преди 01.01.2016г.
и неприключени към 01.10.2018г.
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По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“ съдия Димитрова няма на доклад дела, образувани
преди 01.01.2016г. и неприключили към 01.10.2018г.

Спрени производства по граждански дела,
образувани през 2016г. и през 2017г.

Гр.д. № 3761/2017 г. е образувано на 27.09.2017г. по касационна
жалба, регистрирана в съда на 25.09.2017г. срещу решение на Окръжен
съд – Бургас по гр. д. № 276/2017г. С разпореждане от 27.09.2017г. на
съдия Светла Димитрова – председател на Трето ГО, е постановено да се
образува производство по реда на чл. 288 ГПК. Делото е разпределено
на докладчик в деня на образуването, видно от протокола за избор.
Върху протокола е положен печат на съда, от който се установява, че на
27.09.2017г. делото е насрочено в закрито заседание по чл. 288 ГПК. С
определение от 01.02.2018г. съдът е постановил спиране на
производството на основание чл. 229, ал. 1, т. 7 ГПК, след като е
констатирал, че е образувано тълкувателно дело № 6/2017г. на ОСГК на
ВКС, което се явява обуславящо по отношение на настоящото.

Граждански дела, образувани през 2016г. и през 2017г.,
по които е отменен хода по същество

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“ съдия Светла Димитрова няма на доклад дела,
образувани през 2016г. и през 2017г., по които е бил отменен хода по
същество.

Частни граждански дела

Ч.гр.д. № 45/2017г. е образувано на 05.10.2017г. по искане от
04.10.2017 г. по чл. 135, ал. 4 АПК, изпратено от Софийския районен
съд. Разпределено е на докладчик в деня на образуването, видно от
протокола за електронен избор. В печата на съда, положен върху
протокола, е отбелязана датата на образуване, номера на образуване и
името на докладчика. С разпореждане от 05.10.2017г. на съдия Красимир
Влахов – зам.-председател на ВКС и ръководител на Гражданска
колегия, е образувано производството по чл. 135, ал. 4 АПК. С
определение от 22.11.2017г. съдът е постановил спиране на
производството до приемане на тълкувателно постановление по тълк. д.
№ 1/2016г. на ОСГК на ВКС и Първа и Втора колегия на ВАС. За да
постанови спиране, решаващият състав е приел, че по образуваното
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тълкувателно дело е повдигнат въпрос, който е обуславящ по отношение
на настоящото производство.

Първи състав
Съдия Таня Митова (до 01.09.2016г.)

Съдия Светла Димитрова
Съдия Капка Юстиниянова (до 01.09.2017г.)

Съдия Даниела Стоянова

Съдия Таня Митова

Съдия Таня Митова е съдия във ВКС от 1997г. /акт за встъпване от
23.01.1997г./. В проверявания период е правораздавала в Трето ГО,
първи състав. Считано от 05.01.2015г. е и.ф. председател на Трето ГО
.Съдия Митова е освободена от длъжност на основание чл. 165, ал. 1, т. 1
ЗСВ, считано от 01.09.2016 г.

За 2016 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 26 бр., в това

число 26 бр. касационни дела и 0 бр. частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 19 бр., в това число 19 бр.

касационни дела и 0 бр. частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 45 бр., в това число 45 бр.

касационни дела и 0 бр. частни производства.
Свършени дела през годината 41 бр., в това число 41 бр.

касационни дела и 0 бр. частни производства. Свършени със съдебен акт
по същество общо 12 бр.

Граждански дела, образувани през 2016 г. и 2017 г.
и разгледани в открито съдебно заседание

Гр.д. № 666/2016г. е образувано на 17.02.2016г. по молба за
отмяна на влязло в сила решение по гр. д. № 2664/2014г. по описа на
Софийския градски съд, регистрирана в съда на 15.02.2016г. С
определение от 22.02.2016г., съдебният състав, изслушал докладваното в
з.з. от 22.02.2016г. дело, е допуснал молбата до разглеждане. Насрочено
е в о.с.з. на 14.04.2016г., когато е даден ход на делото, докладвано е,
даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение
след съвещание. С решение от 20.05.2016г. молбата е оставена без
уважение.

Гр.д. № 1580/2016г. е образувано на 08.04.2016г. по жалба срещу
мълчалив отказ на Висшия адвокатски съвет да се произнесе по жалба
срещу свое решение, регистрирана в съда на 06.04.2016г. В деня на
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образуване на делото, същото е разпределено на докладчик. Насрочено е
в о.с.з. за 19.05.2016г., когато е е даден ход на делото, докладвано е,
даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение
след съвещание.  С решение, постановено на 15.06.2016г., съдът е
отменил мълчаливия отказ на Висшия адвокатски съвет и е постановил
вписване в регистъра на адвокатите от САК.

Граждански дела, разгледани в закрито съдебно заседание
по допустимост

Гр.д. № 1175/2016г. е образувано на 16.03.2016г. по касационна
жалба срещу решение по гр.д. № 3904/2015г. по описа на Софийския
апелативен съд, регистрирана в съда на 14.03.2016г. С определение от
25.04.2016г. съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. на
31.03.2016г. дело, не е допуснал касационно обжалване на въззивното
решение.

Гр.д. № 1214/2016г. е образувано на 17.03.2016г. по касационна
жалба срещу решение по гр.д. № 10241/2015г. по описа на Софийския
градски съд, регистрирана в съда на 15.03.2016 г. С определение от
25.04.2016г. съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. на
31.03.2016г. дело, не е допуснал касационно обжалване на въззивното
решение.

Граждански дела, обрзувани преди 01.01.2016г.
и неприключени към 01.10.2018г.

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“ съдия Таня Митова няма на доклад дела, образувани
преди 01.01.2016г. и неприключили към 01.10.2018г.

Спрени производства по граждански дела,
образувани през 2016г. и 2017г.

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“ съдия Митова няма спрени производства по дела на
нейн доклад.

Граждански дела, образувани през 2016г. и през 2017г.,
по които е отменен хода по същество
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По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“ съдия Митова няма на доклад дела, образувани през
2016г. и през 2017г., по които е бил отменен хода по същество.

Частни граждански дела

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“ съдия Митова, в качеството й на председател на
отделение в проверявания период, не е разглеждала частни
производства, в това числа и дела, разглеждани от петчленни състави.

Съдия Капка Юстиниянова

Съдия Капка Юстиниянова е съдия във ВКС от 1992г. /акт за
встъпване от 10.12.1992 г./. В проверявания период е правораздавала в
Трето ГО, втори състав – до 20.09.2016г., до 01.09.2017г. в първи състав.
Съдия Юстиниянова е освободена от длъжност на основание чл. 165, ал.
1, т. 1 ЗСВ, считано от 01.09.2017г.

Предоставените данни за съдията са следните:
За 2016 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 29 бр., в това

число 23 бр. касационни дела и 6 бр. частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 126 бр., в това число 91 бр.

касационни дела  и 35 бр. частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 155 бр., в това число 114

бр. касационни дела и 41 бр. частни производства.
Свършени дела през годината 114 бр., в това число 77 бр.

касационни дела и 37 бр. частни производства. Свършени със съдебен
акт по същество общо 33 бр.

За 2017 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 40 бр., в това

число 38 бр. касационни дела и 2 бр. частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 24 бр., в това число 14 бр.

касационни дела и 10 бр. частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 64 бр., в това число 52 бр.

касационни дела и 12 бр. частни производства.
Свършени дела през годината 63 бр., в това число 52 бр.

касационни дела и 11 бр. частни производства. Свършени със съдебен
акт по същество общо 10 бр.

Граждански дела, образувани през 2016г. и 2017г.
и разгледани в открито съдебно заседание
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Гр.д. № 134/2016г. е образувано на 12.01.2016г. по молба за
отмяна на влязло в сила решение по гр. д. № 13/2016г. по описа на
Русенски районен съд, регистрирана в съда на 08.01.2016г. Разпределено
е на докладчик на 12.01.2016г. С определение от 20.01.2016г. съдебният
състав, изслушал докладваното в з.з. на 18.01.2016г. дело, е допуснал
молбата до разглеждане. Насрочено е в о.с.з. на 30.03.2016г., когато е
даден ход на делото, докладвано е, даден е ход по същество и съдът е
обявил, че ще се произнесе с решение след съвещание. С решение от
06.04.2016г. съдът е оставил молбата без уважение.

Гр. д. № 436/2017 г. е образувано на 01.02.2017 г. по молба за
отмяна на влязло в сила решение по гр.д. № 1647/2015г. по описа на
Районен съд – Горна Оряховица, регистрирана на 30.01.2017 г.
Разпределено е на докладчик в деня на образуването. С определение от
13.02.2017 г., съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. на тази
дата дело, е допуснал молбата до разглеждане. Насрочено е в о.с.з. на
26.04.2017 г., когато е даден ход на делото, докладвано е, даден е ход по
същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение след
съвещание. С решение от 09.05.2017 г. съдът е оставил молбата без
уважение.

Граждански дела, разгледани в закрито съдебно заседание
 по допустимост

Гр. д. № 94/2016г. е образувано на 11.01.2016г. по касационна
жалба  срещу решение по гр.д. № 921/2015г. по описа на Окръжен съд –
Шумен, регистрирана в съда на 07.01.2016г. С определение от
15.02.2016г. съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. на
10.02.2016г. дело, не е допуснал касационно обжалване на въззивното
решение.

Гр. д. № 262/2017 г. е образувано на 20.01.2017г. по касационна
жалба срещу решение по гр. д. № 321/2016г. по описа на Окръжен съд –
Добрич,  регистрирана в съда на 18.01.2017г. С определение от
08.06.2017г. съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. на
31.05.2017г. дело, не е допуснал касационно обжалване на въззивното
решение.

Граждански дела, образувани преди 01.01.2016г.
и неприключени към 01.10.2018г.

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“ съдия Юстиниянова няма на доклад дела, образувани
преди 01.01.2016 г. и неприключили към 01.10.2018 г.
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Спрени производства по граждански дела,
образувани през 2016 г. и 2017 г.

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“ съдия Юстиниянова няма спрени производства по
дела на нейн доклад.

Граждански дела, образувани през 2016 г. и през 2017 г.,
по които е отменен хода по същество

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“ съдия Юстиниянова няма на доклад дела, образувани
през 2016 г. и през 2017 г., по които е бил отменен хода по същество.

                             Частни граждански дела

Ч.гр.д. № 1248/2016г. е образувано на 21.03.2016г. по частна
жалба срещу определение по гр. д. № 4883/2015 г. по описа на
Софийския апелативен съд,  регистрирана в съда на 17.03.2016 г. С
определение от 31.03.2016г. съдът, изслушал докладваното в з.з. на
25.03.2016г. дело, не е допуснал касационно обжалване на въззивното
определение.

Ч.гр.д. № 185/2017г. е образувано на 16.01.2017г. по частна жалба
срещу определение по гр. д. № 279/2016г. на Окръжен съд – Разград,
регистрирана в съда на 12.01.2017г. С определение от 20.01.2017г. съдът,
изслушал докладваното в з.з. на 18.01.2017г. дело, не е допуснал
касационно обжалване на въззивното определение.

Съдия Юстиниянова не е участвала в производства, разглеждани
от петчленни състави през 2016 г. и 2017 г.

Съдия Даниела Стоянова

Съдия Даниела Стоянова е съдия във ВКС от 2015 г. /акт за
встъпване в длъжност от 04.05.2015 г./ През проверявания период е
правораздавала в Трето ГО – до 10.10.2016 г. в пети състав, от
20.10.2016 г. - в първи състав.

Предоставените данни за съдията са следните:
За 2016 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 35 бр., в това

число 32 бр. касационни дела и 3 бр. частни производства.
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Брой дела, постъпили през годината – 127 бр., в това число 93 бр.
касационни дела  и 34 бр. частни производства.

Общо дела за разглеждане през годината 162 бр., в това число 125
бр. касационни дела и 37 бр. частни производства.

Свършени дела през годината 123 бр., в това число 88 бр.
касационни дела и 35 бр. частни производства. Свършени със съдебен
акт по същество общо 36 бр.

За 2017 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 48 бр., в това

число 45 бр. касационни дела и 3 бр. частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 113 бр., в това число 73 бр.

касационни дела и 40 бр. частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 161 бр., в това число 118

бр. касационни дела и 43 бр. частни производства.
Свършени дела през годината 118 бр., в това число 79 бр.

касационни дела и 39 бр. частни производства. Свършени със съдебен
акт по същество общо 40 бр.

Граждански дела, образувани през 2016 г. и 2017 г. и
разгледани в открито съдебно заседание

Гр.д. № 1602/2016г. е образувано на 11.04.2016г. по касационна
жалба, срещу решение по гр.д. № 10927/2015г. по описа на Софийски
градски съд, регистрирана в съда на 07.04.2016г. Разпределено е на
докладчик в деня на образуването. С определение от 14.06.2016г.
съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. на 28.04.2016г.  дело, е
допуснал касационно обжалване на въззивното решение и е указал
делото да се докладва на председателя на отделението за насрочване в
открито заседание. Насрочено е в о.с.з. на 27.10.2016 г., когато е даден
ход на делото, докладвано е, даден е ход по същество и съдът е обявил,
че ще се произнесе с решение след съвещание. С решение от 01.12.2016
г. съдът е отменил въззивното решение и е постановил друго.

Гр.д. № 942/2017 г. е образувано на 08.03.2017г. по молба за
отмяна на влязло в сила решение по гр.д. № 1619/2016г. по описа на
Софийски градски съд, регистрирана в съда на 06.03.2016г. С
определение от 16.04.2017г., съдебният състав, изслушал докладваното в
з.з. на 14.04.2017г. дело, е допуснал молбата до разглеждане, допуснал е
съдебно-графологическа експертиза и е указал делото да се докладва на
председателя на отделението за насрочване в открито заседание.
Насрочено е в о.с.з. на 31.05.2017г., когато е даден ход на делото,
докладвано е, даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение след съвещание. С решение от 06.06.2017г. съдът е
отменил влязлото в сила решение и решението на първоинстанционния
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съд, и е върнал делото на СРС за ново разглеждане от друг състав от
фазата на подаване на отговор на исковата молба.

Гр.д. № 4551/2017г. е образувано на 16.11.2017г. по касационна
жалба срещу решение по гр.д. № 1256/2017 г. по описа на Софийския
апелативен съд, регистрирана в съда на 14.11.2017г. Разпределено е на
докладчик в деня на образуването. От положения печат върху протокола
за избор се установява, че на 16.11.2017г. е насрочено закрито заседание
за 21.03.2018г. по чл. 288 ГПК. С определение от 28.03.2018г. съдебният
състав, изслушал докладваното в з.з. на 21.03.2018г. дело, е допуснал
касационно обжалване и е указал делото да се докладва на председателя
на отделението за насрочване в открито заседание, след изпълнение на
дадените указания на касатора. От печата на съда е видно, че на
03.05.2018 г. делото е насрочено в о.с.з. на 31.10.2018 г., когато е даден
ход на делото, докладвано е, даден е ход по същество и съдът е обявил,
че ще се произнесе с решение след съвещание. С решение от
09.01.2019г. съдът е отменил въззивното решение в едната му част и е
постановил друго, оставил е въззивното решение в сила в останалите му
обжалвани части.

Гр. д. № 4104/2017 г. е образувано на 19.10.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.д. № 538/2017г. по описа на Софийски
градски съд, регистрирана в съда на 17.10.2017г. С определение от
23.03.2018г. съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. на
14.03.2018г дело, е допуснал касационно обжалване и е указано да се
докладва на председателя на отделението за насрочване на открито
заседание, след изпълнение на указанията за внасяне на такса.
Насрочено е в о.с.з. на 19.09.2018 г., когато е даден ход на делото,
докладвано е, даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение след съвещание. С решение от 14.02.2019г. съдът е
оставил в сила обжалваното решение.

Гр.д. № 1704/2016г. е образувано на 18.04.2016г. по молба за
отмяна на влязло в сила решение по гр.дело № 11794/2013г. по описа на
РС-Пловдив, регистрирана в съда на 14.04.2016г. Разпределено е на
съдия Стоянова на 18.04.2016г. и към делото е приложен протокол за
избор на докладчик, подписан от разпределящия С. Г.. С определение от
22.04.2016г. съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. от
20.04.2016г. дело, е допуснал молбата до разглеждане. Наредено е
делото да се докладва на председателя на Трето ГО на ВКС за
насрочване. Насрочено е в о.с.з. на 09.06.2016г., когато е даден ход на
делото, докладвано е, даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение след съвещание. С решение от 23.06.2016г. съдът е
оставил молбата без уважение.

Гр.д. № 4412/2016г. е образувано на 17.10.2016г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.дело № 195/2016г. по описа на ОС-Видин,
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регистрирана в съда на 13.10.2016г. Разпределено е на съдия Стоянова
на 17.10.2016г. и към делото е приложен протокол за избор на
докладчик, подписан от разпределящия С. Г.. С определение от
27.02.2017г. съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. от
22.02.2017г. дело, е допуснал касационно обжалване на въззивното
решение. На касатора са дадени указания в едноседмичен срок да
представи доказателства за платена държавна такса, като в противен
случай производството ще бъде прекратено. Наредено е след
представяне на вносна бележка за платена държавна такса делото да се
докладва на председателя на Трето ГО на ВКС за насрочване. Насрочено
е в о.с.з. на 14.06.2017г., когато е даден ход на делото, докладвано е,
даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение
в законния срок. С решение от 04.07.2017г. съдът е отменил въззивното
решение и е върнал делото  за ново разглеждане от друг състав на същия
съд.

Гр.д. № 1144/2017г. е образувано на 20.03.2017г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.дело № 548/2016г. по описа на Апелативен
съд-Пловдив, регистрирана в съда на 16.03.2017г. Разпределено е на
съдия Стоянова на 20.03.2017г. и към делото е приложен протокол за
избор на докладчик, подписан от разпределящия Л. Т.. С определение от
09.10.2017г. съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. от
04.10.2017г. дело, е допуснал касационно обжалване на въззивното
решение. На касаторите са дадени указания в едноседмичен срок да
внесат държавна такса и да представят квитанция за извършеното
плащане, като в противен случай производството ще бъде прекратено.
Наредено е след изпълнение на указанията, делото да се докладва на
председателя на отделението за насрочване в открито съдебно заседание.
Насрочено е в о.с.з. на 24.01.2018г., когато е даден ход на делото,
докладвано е, даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение след съвещание. С решение от 02.02.2018г. съдът е
отменил въззивното решение в едната му част и оставил в сила
решението в останалата му част.

Гр.д. № 1213/2017г. е образувано на 22.03.2017г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 6720/2016г. по описа на СГС,
регистрирана в съда на 20.03.2017г. Разпределено е на съдия Стоянова
на 22.03.2017г. и към делото е приложен протокол за избор на
докладчик, подписан от разпределящия Л. Т.. С определение от
09.10.2017г. съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. от
04.10.2017г. дело, е допуснал касационно обжалване на въззивното
решение в едната му част. Наредено е делото да се докладва на
председателя на Трето ГО за насрочване в открито съдебно заседание.
Насрочено е в о.с.з. на 13.12.2017г., когато е даден ход на делото,
докладвано е, даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се
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произнесе с решение в законния срок. С решение от 22.01.2018г. съдът е
отменил въззивното решение в едната му част.

Граждански дела, разгледани в закрито съдебно заседание
по допустимост

Гр. д. № 3003/2016 г. е образувано на 13.07.2016г. по касационна
жалба срещу решение по гр.д. № 401/2015г. по описа на Апелативен съд
– Велико Търново, регистрирана в съда на 11.07.2016г. С определение от
08.11.2016 г. съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. на
27.10.2016г. дело, не е допуснал касационно обжалване на въззивното
решение.

Гр. д. № 804/2017 г. е образувано на 28.02.2017г. по касационна
жалба срещу решение по гр.д. № 3314/2016г. по описа на Софийски
градски съд, регистрирана в съда на  24.02.2017г. С определение от
29.06.2017г. съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. на
21.06.2017г. дело, не е допуснал касационно обжалване на въззивното
решение.

Граждански дела, образувани преди 01.01.2016г.
и неприключени към 01.10.2018г.

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“ съдия Стоянова няма на доклад дела, образувани
преди 01.01.2016 г. и неприключили към 01.10.2018 г.

Спрени производства по граждански дела,
образувани през 2016 г. и 2017 г.

Гр. д. № 4038/2016 г. е образувано на 27.09.2016 г. по касационни
жалби, постъпили в съда на 21.09.2016 г. срещу решение на Софийския
апелативен съд. Разпределено е на докладчик в деня на образуването. В
печата на съда, положен върху протокола за избор, е посочена
единствено датата, на която са извършени действията за насрочване в
закрито заседание по чл. 288 ГПК. От деловодната система на съда се
установява, че закрито заседание за произнасяне по допустимостта е
насрочено за 23.02.2017 г. С определение от 06.03.2017 г. съдът не е
допуснал касационно обжалване по една от жалбите и е постановил
спиране на производството по втората до приемане на тълкувателно
решение по тълкувателно дело № 1/2017 на ОСГК на ВКС. С
определение в з.з. от 17.12.2018г. производството е възобновено и
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насрочено в з.з. на 23.01.2019г. С определение от 31.01.2019г. съдът не е
допуснал касационно обжалване.

Гр. д. № 4259/2017 г. е образувано на 30.10.2017 г. по касационна
жалба от 26.10.2017 г., регистрирана в съда срещу решение по в. гр. д. №
858/2017г. на Окръжен съд – Пловдив. Разпределено е на докладчик в
деня на образуването. По делото е постановено разпореждане от
30.10.2017г. от председателя на Трето ГО за образуване на производство
по чл. 288 ГПК, след като е извършена проверка за редовност по чл. 284
ГПК. От печата, положен върху протокола за избор на докладчик, се
установява, че на 30.10.2017 г. делото е насрочено в закрито заседание
по чл. 288 ГПК за 21.03. 2018 г. С определение на състава от 22.03.2018
г. съдът е постановил спиране на производството до приключване на
тълкувателно дело № 6/2017 г. на ОСГК на ВКС.

Граждански дела, образувани през 2016 г. и през 2017 г.,
по които е отменен хода по същество

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“ съдия Стоянова няма на доклад дела, образувани
през 2016 г. и през 2017 г., по които е бил отменен хода по същество.

Частни граждански дела

Ч.гр.д. № 1736/2016г. е образувано на 20.04.2016г. по частна
касационна жалба срещу определение по ч.гр.д. № 748/2015г. на ОС–
Благоевград,  регистрирана в съда на 20.04.2016г. С определение от
30.05.2016 г. съдът, изслушал докладваното в з.з. на 26.05.2016г. дело, не
е допуснал касационно обжалване на въззивното определение.

Ч.гр.д. № 2598/2017г. е образувано на 27.06.2017г. по частна
жалба, срещу определение по гр.д. № 219/2017 г. по описа на
Апелативен съд – Пловдив, регистрирана в съда на 23.06.2017 г.
Разпределено е на докладчик в деня на образуването. С определение от
12.07.2017г. съдът, изслушал докладваното в з.з. на същата дата дело, не
е допуснал касационно обжалване на въззивното определение.

Ч.гр.д. № 35/2017 г. /петчленен състав/ е образувано на 29.06.2017
г.- по искане от 29.06.2017 г. по чл. 135, ал. 4 АПК, постъпило от
Районен съд – Тетевен. С определение от 14.07.2017 г. съдът, изслушал
докладваното в з.з. на 12.07.2017г. дело, е определил, че компетентен да
разгледа жалбата е Административен съд – Ловеч.
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Втори състав
Съдия Емил Томов

Съдия Драгомир Драгнев
Съдия Геновева Николаева

Съдия Любка Богданова (до 20.09.2016г.)

Съдия Емил Томов

Съдия Емил Томов е избран за съдия във ВКС от 2005г. /акт за
встъпване от 03.05.2005г./, до 20.09.2016г. е правораздавал в първи
състав, от 20.09.2016г. до 02.10.2017г. е правораздавал във втори състав,
от 02.10.2017г. - в пети състав. Предоставените данни за съдията са
следните:

За 2016 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 47 бр., в това

число 40 бр. касационни дела и 7 бр. частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 128 бр., в това число 95 бр.

касационни дела и 33 бр. частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 175 бр., в това число 135

бр. касационни дела и 40 бр. частни производства.
Свършени дела през годината 123 бр., в това число 88 бр.

касационни дела и 35 бр. частни производства. Свършени със съдебен
акт по същество общо 48 бр.

За 2017 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 44 бр., в това

число 41 бр. касационни дела и 3 бр. частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 115 бр., в това число 74 бр.

касационни дела  и 41 бр. частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 159 бр., в това число 115

бр. касационни дела и 44 бр. частни производства.
Свършени дела през годината 112 бр., в това число 77 бр.

касационни дела и 35 бр. частни производства. Свършени със съдебен
акт по същество общо 39 бр.

Граждански дела, образувани през 2016г. и 2017г.,
разгледани в открито съдебно заседание

Гр.д. № 338/2016г. е образувано на 25.01.2016г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 18360/2014г. по описа на СГС,
регистрирана в съда на 21.01.2016г. С определение от 15.04.2016г.
съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. от 25.02.2016г. дело, е
допуснал касационно обжалване на въззивното решение. На касатора е
указано в седмичен срок от съобщението да внесе държавна такса по
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сметката на ВКС, в противен случай производството ще бъде
прекратено. Насрочено е в о.с.з. на 29.09.2016г., когато е даден ход на
делото, докладвано е, даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение след съвещание. С решение от 23.11.2016г. съдът е
отменил въззивното решение и е постановил друго.

Гр.д. № 1052/2016г. е образувано на 11.03.2016г. по молба за
отмяна на решение по гр.дело № 1413/2015г. по описа на ОС-Бургас,
регистрирана в съда на 09.03.2016г. Разпределено е на съдия Томов на
11.03.2016г. и към делото е приложен протокол за избор на докладчик,
подписан от разпределящия Л. Т.. С определение от 06.04.2016г.
съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. на 31.03.2016г. дело, е
допуснал касационно обжалване на въззивното решение. Наредено е
делото да се докладва на председателя на Трето ГО за насрочване, с
призоваване на молителите и страните по делото. Насрочено е в о.с.з. на
19.05.2016г., когато е даден ход на делото, докладвано е, даден е ход по
същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение след
съвещание. С решение от 07.06.2016г. съдът е оставил молбата за отмяна
без уважение.

Гр.д. № 3842/2016г. е образувано на 10.09.2016г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 205/2016г. по описа на ОС-Добрич,
регистрирана в съда на 08.09.2016г. Разпределено е на съдия Томов на
10.09.2016г. и към делото е приложен протокол за избор на докладчик,
подписан от разпределящия Л. Т.. С определение от 14.03.2017г.
съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. на 09.02.2017г. дело, е
допуснал касационно обжалване на въззивното решение. На касатора е
указано да внесе държавна такса и делото да се докладва за насрочване.
Насрочено е в о.с.з. на 15.06.2017г., когато е даден ход на делото,
докладвано е, даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение след съвещание. С решение от 14.07.2017г. съдът е
отменил въззивното решение и е постановил друго.

Гр.д. № 689/2017г. е образувано на 21.02.2017г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 1545/2016г. по описа на ОС-
Пловдив, регистрирана в съда на 17.02.2017г. С определение от
31.07.2017г. съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. на
22.06.2017г. дело, е допуснал касационно обжалване на въззивното
решение. На касатора е указано да внесе държавна такса по сметката на
ВКС в едноседмичен срок и да представи доказателство за това, като в
противен случай производството ще бъде прекратено. Наредено е делото
да се докладва за насрочване. Насрочено е в о.с.з. на 23.11.2017г., когато
е даден ход на делото, докладвано е, даден е ход по същество и съдът е
обявил, че ще се произнесе с решение след съвещание. С решение от
01.02.2018г. съдът частично е отменил въззивното решение и е
постановил друго.
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Гр.д. № 1542/2017г. е образувано на 18.04.2017г. по касационна
жалба срещу решение по дисциплинарно дело № 30/2016г. на
Дисциплинарната комисия към Камарата на частните съдебни
изпълнители, регистрирана в съда на 12.04.2017г. Разпределено е на
съдия Томов на 18.04.2017г. и към делото е приложен протокол за избор
на докладчик, подписан от разпределящия Л. Т.. Насрочено е в о.с.з. на
15.06.2017г., когато е даден ход на делото, докладвано е, даден е ход по
същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение след
съвещание. С решение от 12.07.2017г. съдът е оставил в сила
обжалваното решение.

Гр.д. № 1740/2017г. е образувано на 02.05.2017г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 2135/2016г. по описа на СГС,
регистрирана в съда на 27.04.2017г. Разпределено е на съдия Томов на
02.05.2017г. и към делото е приложен протокол за избор на докладчик,
подписан от разпределящия Л. Т.. С определение от 16.11.2017г.
съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. на 26.10.2017г. дело, е
допуснал касационно обжалване на въззивното решение. Съдът е
задължил касатора в едноседмичен срок да внесе държавна такса по
сметка на ВКС и да представи вносния документ. Наредено е делото да
се докладва за насрочване. Насрочено е в о.с.з. на 15.02.2018г., когато е
даден ход на делото, докладвано е, даден е ход по същество и съдът е
обявил, че ще се произнесе с решение след съвещание. С решение от
13.03.2018г. съдът е отменил въззивното решение в едната му част и е
постановил друго.

Граждански дела, разгледани в закрито съдебно заседание
по допустимост

Гр.д. № 2662/2016г. е образувано на 22.06.2016г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 900/2015г. по описа на ОС-Плевен,
регистрирана в съда на 20.06.2016г. С определение от 08.11.2016г.
съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. на 13.10.2016г. дело, не е
допуснал касационно обжалване на въззивното решение.

Гр.д. № 1153/2017г. е образувано на 21.03.2017г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 20565/2014г. по описа на СГС,
регистрирана в съда на 17.03.2017г. С определение от 24.10.2017г.
съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. на 05.10.2017г. дело, не е
допуснал касационно обжалване на въззивното решение.

Граждански дела, образувани преди 01.01.2016г.
и неприключени към 01.10.2018г.
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По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“ съдия Томов няма на доклад дела, образувани преди
01.01.2016г. и неприключени към 01.10.2018г.

Спрени производства по граждански дела,
образувани през 2016г. и през 2017г.

Гр.д. № 4776/2016г. е образувано на 08.11.2016г. с разпореждане
на съдия Светла Димитрова-председател на Трето ГО по касационна
жалба срещу решение по в.гр.дело № 812/2016г. по описа на Софийския
апелативен съд, регистрирана в съда на 04.11.2016г. Разпределено е на
съдия Томов на 08.11.2016г. и към делото е приложен протокол за избор
на докладчик, подписан от разпределящия Л. Т.. С разпореждане от
11.10.2016г. на съдия Димитрова е наредно делото да бъде върнато на
Софийския апелативен съд за изпълнение на дадените указания.
Жалбата е постъпила отново във ВКС на 04.11.2016г. С определение от
13.06.2017г. в з.з. от 06.04.2017г. съдът е спрял производството по
делото, на основание чл. 292 ГПК, до постановяване на тълкувателно
постановление по т.дело № 2/2015г. по описа на ВКС-на ОСГТК на ВКС
и на Първа и Втора колегии на ВАС.

Граждански дела, образувани през 2016г. и през 2017г.,
по които е отменен хода по същество

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“ съдия Томов няма на доклад дела, образувани през
2016г. и през 2017г., по които е бил отменен хода по същество.

Частни граждански дела

Ч.гр.д. № 1591/2016г. е образувано на 11.04.2016г. по частна
жалба срещу определение по ч.гр.дело № 12085/2016г. по описа на СГС,
регистрирана в съда на 07.04.2016г. С определение от 07.06.2016г. съдът,
след като е изслушал докладваното в з.з. на 27.05.2016г. дело, не е
допуснал касационно обжалване на определението по цитираното дело
на СГС.

Ч.гр.д. № 503/2017г. е образувано на 07.02.2017г. по частна жалба
срещу определение по ч.гр.дело № 551/2016г. по описа на ОС-Ловеч,
регистрирана в съда на 03.02.2017г. С определение от 27.03.2017г. съдът,
след като е изслушал докладваното в з.з. на 23.02.2017г. дело, не е
допуснал касационно обжалване на определението по цитираното дело
на ОС-Ловеч.
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Ч.гр.д. № 23/2016г. /петчленен състав/ е образувано на
30.08.2016г. по реда на чл. 135, ал. 4 АПК, по повдигната от РС-
Кюстендил препирня за подсъдност с Административен съд-Кюстендил,
регистрирана в съда на 30.08.2016г. С определение от 28.10.2016г. съдът,
след като е изслушал докладваното в з.з. на 17.10.2016г. дело, е
определил компетентния да разгледа делото съд.

Съдия Драгомир Драгнев

Съдия Драгомир Драгнев е избран за съдия във ВКС от 2013г. /акт
за встъпване от 30.08.2013г., считано от 01.09.2013г./, до 20.09.2016г. е
правораздавал в първи състав, от 20.09.2016г. до 02.10.2017г. – във втори
състав, от 02.10.2017г. – в пети състав. Предоставените данни за съдията
са следните:

За 2016 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 23 бр., в това

число 18 бр. касационни дела и 5 бр. частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 128 бр., в това число 96 бр.

касационни дела  и 32 бр. частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 151 бр., в това число 114

бр. касационни дела и 37 бр. частни производства.
Свършени дела през годината 103 бр., в това число 75 бр.

касационни дела и 28 бр. частни производства. Свършени със съдебен
акт по същество общо 34 бр.

За 2017 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 45 бр., в това

число 38 бр. касационни дела и 7 бр. частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 113 бр., в това число 73 бр.

касационни дела и 40 бр. частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 158 бр., в това число 111

бр. касационни дела и 47 бр. частни производства.
Свършени дела през годината 116 бр., в това число 81 бр.

касационни дела и 35 бр. частни производства. Свършени със съдебен
акт по същество общо 38 бр.

Граждански дела, образувани през 2016г. и 2017г.,
разгледани в открито съдебно заседание

Гр.д. № 1307/2016г. е образувано на 23.03.2016г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 12076/2015г. по описа на СГС,
регистрирана в съда на 21.03.2016г. С определение от 12.05.2016г.
съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. на 07.04.2016г. дело, е
допуснал касационно обжалване на въззивното решение в едната му
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част. Наредено е делото да се докладва на председателя на отделението
за насрочване. Насрочено е в о.с.з. на 29.09.2016г., когато е даден ход на
делото, докладвано е, даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение след съвещание. С решение от 13.10.2016г. съдът е
отменил въззивното решение в едната му част и е върнал делото в тази
му част на друг състав на СГС за ново разглеждане.

Гр.д. № 3728/2016г. е образувано на 30.08.2016г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.дело № 670/2016г. по описа на ОС-Бургас,
регистрирана в съда на 26.08.2016г. Разпределено е на съдия Драгнев на
30.08.2016г. и към делото е приложен протокол за избор на докладчик,
подписан от разпределящия Л. Т.. С определение от 08.02.2017г.
съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. на 02.02.2017г. дело, е
допуснал касационно обжалване на въззивното решение. Насрочено е в
о.с.з. на 27.04.2017г., когато е даден ход, даден е ход по същество и
съдът е обявил, че ще се произнесе с решение след съвещание. С
решение от 10.05.2017г. съдът е отменил въззивното решение и е
постановил друго такова.

Гр.д. № 2744/2017г. е образувано на 06.07.2017г. по молба за
отмяна на влязло в сила решение по гр.дело № 3094/2016г. по описа на
ВКС, регистрирана в съда на 04.07.2017г. С определение от 14.07.2017г.
в з.з. от същата дата съдът е допуснал до разглеждане молбата. Наредено
е делото да се докладва на председателя на отделението за насрочване в
о.с.з. Насрочено е в о.с.з. на 28.09.2017г. когато е даден ход, даден е ход
по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение след
съвещание. С решение от 03.10.2017г. съдът е оставил без уважение
молбата за отмяна.

Гр.д. № 2543/2017г. е образувано на 23.06.2017г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.дело № 2441/2016г. по описа на ОС-Варна,
регистрирана в съда на 23.06.2017г. Разпределено е на съдия Драгнев на
23.06.2017г. и към делото е приложен протокол за избор на докладчик,
подписан от разпределящия Л. Т.. С определение от 27.11.2017г.
съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. от 23.11.2017г. дело, е
допуснал касационно обжалване на въззивното решение. На касатора са
дадени указания в едноседмичен срок да внесе държавна такса и да
представи вносния документ за това, като в противен случай
производството ще бъде прекратено. Насрочено е в о.с.з. на 15.02.2018г.,
когато е даден ход на делото, докладвано е, даден е ход по същество и
съдът е обявил, че ще се произнесе с решение след съвещание. С
решение от 23.02.2018г. съдът е отменил обжалваното решение и е
върнал делото за ново разглеждане на друг състав на ОС-Варна.

Гр.д. № 3448/2017г. е образувано на 28.08.2017г. по касационна
жалба  срещу решение по в.гр.дело № 10658/2016г. по описа на СГС,
регистрирана в съда на 24.08.2017г. Разпределено е на съдия Драгнев на
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28.08.2017г. и към делото е приложен протокол за избор на докладчик,
подписан от разпределящия Л. Т.. С определение от 09.02.2018г.
съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. от 08.02.2018г. дело, е
допуснал касационно обжалване на въззивното решение. На касатора са
дадени указания в едноседмичен срок да внесе държавна такса и да
представи вносния документ за това, като в противен случай
производството ще бъде прекратено. Наредено е след изтичане на срока
делото да се докладва на председателя на отделението за насрочване или
на съдията-докладчик за прекратяване. Насрочено е в о.с.з. на
17.05.2018г., когато е даден ход на делото, докладвано е, даден е ход по
същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение след
съвещание. С решение от 23.05.2018г. съдът е обезсилил въззивното
решение, поради изтекла погасителна давност.

Граждански дела, разгледани в закрито съдебно заседание
по допустимост

Гр.д. № 3086/2016г. е образувано на 18.07.2016г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.дело № 19447/2014г. по описа на СГС,
регистрирана в съда на 14.07.2016г. С определение от 11.11.2016г.
съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. на 10.11.2016г. дело, не е
допуснал касационно обжалване на въззивното решение.

Гр.д. № 1644/2017г. е образувано на 25.04.2017г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 347/2016г. по описа на СГС,
регистрирана в съда на 21.04.2017г. С определение от 30.10.2017г.
съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. на 26.10.2017г. дело, не е
допуснал касационно обжалване на въззивното решение.

Граждански дела, образувани преди 01.01.2016г.
и неприключени към 01.10.2018г.

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“ съдия Драгнев няма на доклад дела, образувани
преди 01.01.2016г. и неприключени към 01.10.2018г.

Спрени производства по граждански дела,
образувани през 2016г. и през 2017г.

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“ съдия Драгнев няма на доклад дела, образувани през
2016г. и 2017г., по които производството е спряно.

Граждански дела, образувани през 2016г. и през 2017г.,
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 по които е отменен хода по същество

Гр.д. № 5059/2016г. е образувано на 25.11.2016г. по жалба срещу
решение на Висшия адвокатски съвет, регистрирана в съда на
23.11.2016г. Разпределено е на съдия Драгнев на 25.11.2016г. и към
делото е приложен протокол за избор на докладчик, подписан от
разпределящия Л. Т.. Насрочено е за разглеждане на 26.01.2017г., като
на тази дата не е даден ход, поради невръчване на съобщение с дадени
указания на жалбоподателя и делото е отложено за нова дата. На
проведено на 23.02.2017г. о.с.з. съдът е дал ход на делото, докладвано е,
изискан е оригинал на протокол от проведено заседание и взетото
решение от Висшия адвокатски съвет и делото е отложено за
30.03.2017г. На проведено на 30.03.2017г. о.с.з. съдът е дал ход на
делото, докладвано е и е отложено за нова дата, с оглед даването на
възможност на жалбоподателката да се запознае с приетата стенограма
от протокола на Висшия адвокатски съвет и изрази допълнително
становище. С протоколно определение от 25.05.2017г. съдът е отменил
дадения в същото съдебно заседание ход по същество, с оглед
предоставяне на възможност жалбоподателката да заяви становището
си. След изслушване на становището съдът е дал ход по същество и е
обявил, че ще се произнесе с решение след съвещание. С решение от
02.06.2017г. съдът е оставил жалбата без уважение, а с решение от
25.09.2017г. молбата за тълкуване на постановеното решение е оставена
без уважение.

Частни граждански дела

Ч.гр.д. № 3757/2016г. е образувано на 31.08.2016г. по частна
жалба срещу определение по ч.гр.дело № 2811/2015г. по описа на СГС,
регистрирана в съда на 29.08.2016г. С определение от 27.09.2016г. съдът,
изслушал докладваното в з.з. на 26.09.2016г. дело, не е допуснал
касационно обжалване на определението по цитираното дело на СГС.

Ч.гр.д. № 878/2017г. е образувано на 06.03.2017г. по частна жалба
срещу определение по ч.гр.дело № 5329/2016г. по описа на Софийския
апелативен съд, регистрирана в съда на 01.03.2017г. С определение от
13.03.2017г. съдът, изслушал докладваното в з.з. на 13.03.2017г. дело, е
оставил в сила определението по цитираното дело на САС.

Ч.гр.д. № 21/2017г. /петчленен състав/ е образувано на
04.04.2017г. по реда на чл. 135, ал. 4 АПК, по повдигната от СГС
препирня за подсъдност с АССГ, регистрирана в съда на 04.04.2017г. С
определение от 26.04.2017г. съдът, изслушал докладваното в з.з. на
18.04.2017г. дело, е определил компетентния да разгледа делото съд.
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Съдия Любка Богданова

Съдия Любка Богданова е съдия във ВКС от 2000  г.  /акт за
встъпване от 14.01.2000 г./ В периода на проверката е правораздавала в
Трето ГО, втори състав до 20.09.2016 г., след което е избрана за член на
КАК на СК на ВСС. Считано от 01.11.2017 г. съдия Богданова е
освободена от длъжност на основание чл. 165, ал. 1, т. 5 ЗСВ.

Предоставените данни за съдията са следните:
За 2016 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 21 бр., в това

число 16 бр. касационни дела и 5 бр. частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 47 бр., в това число 25 бр.

касационни дела и 22 бр. частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 68 бр., в това число 41 бр.

касационни дела и 27 бр. частни производства.
Свършени дела през годината 70 бр., в това число 44 бр.

касационни дела и 26 бр. частни производства. Свършени със съдебен
акт по същество общо 33 бр.

През 2017 г. съдия Богданова няма разпределяни дела, предвид
избора й в „Комисията по атестирането и конкурсите“ на ВСС.

Граждански дела, образувани през 2016 г. и 2017 г.,
 разгледани в открито съдебно заседание

Гр.д. № 251/2016г. е образувано на 20.01.2016г. по молба за
отмяна на влязло в сила решение по гр. д. № 80/2015г. по описа на
Районен съд – Русе, регистрирана в съда на 18.01.2016г. Делото е
разпределено на докладчик в деня на образуването. С определение от
10.02.2016 г. съдебния състав, изслушал докладваното в з.з. на
04.02.2016 г. дело, е допуснал молбата до разглеждане и е указал делото
да се докладва на председателя на Трето ГО за насрочване в открито
заседание. С определение от 19.02.2016 г. съдът е оставил без уважение
искането за спиране на производството на основание чл. 229, ал. 1, т. 4
ГПК. Насрочено е в о.с.з. на 30.03.2016 г., когато е даден ход на делото,
докладвано е, даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение след съвещание. С решение от 04.05.2016 г. съдът е
отменил влязлото в сила решение и е постановил връщане на делото на
районния съд за разглеждане от друг състав. Делото е върнато на
05.05.2016 г. С определение от 18.07.2016 г. съдът е оставил без
уважение молба за допълване на решението 04.05.2016 г. в частта за
разноските и делото е върнато повторно на 19.07.2016 г.
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Граждански дела, разгледани в закрито съдебно заседание
по допустимост

Гр.д. № 1345/2016 г. е образувано на 25.03.2016г. по касационни
жалби срещу решение по гр. д. № 2385/2015г. по описа на Апелативен
съд – София, постъпили в съда на 23.03.2016г. Разпределено е на
докладчик в деня на образуването. С определение от 20.04.2016 г.
съдебният състав, изслушал  докладваното в з.з. на 30.03.2016 г. дело, не
е допуснал касационно обжалване на решението на апелативния съд.

Граждански дела, образувани преди 01.01.2016г.
и неприключени към 01.10.2018г.

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“ съдия Богданова няма на доклад дела, образувани
преди 01.01.2016 г. и неприключени към 01.10.2018 г.

Спрени производства по граждански дела,
образувани през 2016 г. и през 2017 г.

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“ съдия Богданова няма спрени производства по дела
на нейн доклад.

Граждански дела, образувани през 2016 г. и през 2017 г.,
по които е отменен хода по същество

Съдия Богданова няма дела, образувани през 2016 г., по които са
отменяни определенията за даване на ход по същество.

Частни граждански дела

Ч.гр.д. № 1961/2016г. е образувано на 05.05.2016 г. по частна
касационна жалба срещу определение по ч.гр.д. № 252/2016 г. по описа
на Окръжен съд – Варна, регистрирана в съда на 03.05.2016 г.
Разпределено е на докладчик в деня на образуването. С определение от
07.06.2016 г. съдът, изслушал докладваното в з.з. на 06.06.2016 г. дело,
не е допуснал касационно обжалване на въззивното определение.

Ч.гр.д. № 4/2016г. е образувано на 05.02.2016г. по искане от
същата дата по чл. 135, ал. 4 АПК, постъпило от Окръжен съд –
Благоевград. С определение от 16.03.2016 г. съдът, изслушал
докладваното в з.з. на 01.03.2016 г. дело е определил, че компетентен да
се произнесе по жалбата е Административен съд – Благоевград.
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Съдия Геновева Димитрова

Съдия Геновева Димитрова е избрана за съдия във ВКС от 2016г.
/акт за встъпване от 01.12.2016г./, от 02.12.2016г. до 01.09.2017г. е
правораздавала във втори състав, от 01.09.2017г. – в пети състав.
Предоставените данни за съдията са следните:

За 2016 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 0 бр., в това число

0 бр. касационни дела и 0 бр. частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 52 бр., в това число 52 бр.

касационни дела  и 0 бр. частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 52 бр., в това число 52 бр.

касационни дела и 0 бр. частни производства.
Свършени дела през годината 18 бр., в това число 18 бр.

касационни дела и 0 бр. частни производства. Свършени със съдебен акт
по същество общо 5 бр.

За 2017 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 31 бр., в това

число 31 бр. касационни дела и 0 бр. частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 110 бр., в това число 73 бр.

касационни дела и 37 бр. частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 141 бр., в това число 104

бр. касационни дела и 37 бр. частни производства.
Свършени дела през годината 111 бр., в това число 80 бр.

касационни дела и 31 бр. частни производства. Свършени със съдебен
акт по същество общо 36 бр.

Граждански дела, образувани през 2016г. и 2017г.,
разгледани в открито съдебно заседание

Гр.д. № 1856/2016г. е образувано на 27.04.2016г. по касационна
жалба срещу въззивно решение по в.т.дело № 578/2015г. по описа на
Апелативен съд-Пловдив, регистрирана в съда на 19.04.2016г. С
определение от 17.06.2016г. съдебният състав, изслушал докладваното в
з.з. на 12.05.2016г. дело, е допуснал касационно обжалване на
въззивното решение. На касатора е указано да внесе държавна такса в 7-
дневен срок от съобщението, като в противен случай делото ще бъде
прекратено. Насрочено е в о.с.з. на 27.10.2016г., когато е даден ход на
делото, докладвано е, даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение след съвещание. С решение от 17.11.2016г.
въззивното решение е оставено в сила.

Гр.д. № 2705/2016г. е образувано на 24.06.2016г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.дело № 702/2015г. по описа на Апелативен
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съд-Пловдив, регистрирана в съда на 22.06.2016г. Делото първоначално
е разпределено на съдия Ценка Георгиева, преразпределено е на съдия
Димитрова на 24.01.2017г., съгласно Разпореждане № 169/10.10.2016г.
на заместника на председателя на ВКС и ръководител на ГК, поради
избирането на съдия Георгиева за член на КАК към СК на ВСС и към
делото е приложен протокол за избор на докладчик, подписан от
разпределящия Л. Т.. С определение от 07.11.2016г. съдебният състав,
изслушал докладваното в з.з. от 11.10.2016г. дело, е допуснал
касационно обжалване на въззивното решение. На касатора е указано в
едноседмичен срок от съобщението да внесе държавна такса и да
представи доказателства за това, като при неизпълнение в срок
касационната жалба ще бъде върната. Наредено е след изпълнение на
указанията, делото да се докладва за насрочване, а при неизпълнение –
на докладчика за прекратяване. Насрочено е в о.с.з. на 23.02.2017г.,
когато е даден ход  на делото, докладвано е, даден е ход по същество и
съдът е обявил, че ще се произнесе с решение след съвещание. С
решение от 27.03.2017г. съдът е отменил изцяло обжалваното решение и
е постановил ново. С определение от 10.05.2017г. съдът е освободил
парично обезпечение, внесено на 13.06.2016 г. по сметката на ВКС по
ч.т.д. № 1358/2016г. на ВКС, ТК, Второ ТО, на основание чл. 282, ал. 5
ГПК.

Гр.д. № 3941/2016г. е образувано на 17.09.2016г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 5442/2015г. по описа на САС,
регистрирана в съда на 15.09.2016г. Първоначално делото е
разпределено на съдия Ценка Георгиева, преразпределено е на съдия
Димитрова на 25.01.2017г. във връзка с Разпореждане №
250/13.12.2016г. на заместника на председателя на ВКС и ръководител
на ГК, поради избирането на съдия Георгиева за член на КАК при СК на
ВСС и към делото е приложен протокол за избор на докладчик,
подписан от разпределящия Л. Т.. С  определение от 06.03.2017г.
съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. на 07.02.2017г. дело, е
допуснал касационно обжалване на въззивното решение. Насрочено е в
о.с.з на 25.05.2017г., когато е даден ход на делото, докладвано е, даден е
ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение след
съвещание. С решение от 10.07.2017г. съдът е отменил въззивното
решение и вместо него е постановил друго.

Гр.д. № 33/2017г. е образувано на 04.01.2017г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.дело № 557/2016г. по описа на ОС-
Пазарджик, регистрирана в съда на 30.12.2016г. С определение от
16.05.2017г. съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. на
16.03.2017г. дело, е оставил без разгледжане жалбата в едната й част и е
допуснал касационно обжалване в останалата част. Наредено е делото да
се докладва за насрочване. Насрочено е в о.с.з. на 26.10.2017г.,  когато е
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даден ход на делото, докладвано е, даден е ход по същество и съдът е
обявил, че ще се произнесе с решение след съвещание. С решение от
02.01.2018г. съдът частично е отменил въззивното решение и вместо
него е постановил друго.

Гр.д. № 1780/2017г. е образувано на 03.05.2017г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 2502/2016г. по описа на САС,
регистрирана в съда на 28.04.2017г. Разпределено е на съдия Димитрова
на 03.05.2017г. и към делото е приложен протокол за избор на
докладчик, подписан от разпределящия Л. Т.. С определение от
27.06.2017г. съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. на
22.06.2017г. дело, е допуснал касационно обжалване на въззивното
решение. На касатора е указано в едноседмичен срок от съобщението да
внесе държавна такса по сметка на ВКС, като при неизпълнение в срок
касационната жалба ще бъде върната. Наредено е след представяне на
доказателства за внесена държавна такса, делото да се докладва на
председателя на Трето ГО на ВКС за насрочване. Насрочено е в о.с.з. на
23.11.2017г., когато е даден ход на делото, докладвано е, даден е ход по
същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение след
съвещание. С решение от 21.12.2017г. съдът е отменил въззивното
решение в едната му част и вместо него е постановил друго.

Гр.д. № 2545/2017г. е образувано на 23.06.2017г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.дело № 62/2017г. по описа на ОС-Добрич,
регистрирана в съда на 21.06.2017г. Разпределено е на съдия Димитрова
на 23.06.2017г. и към делото е приложен протокол за избор на
докладчик, подписан от разпределящия Л. Т.. С определение от
01.12.2017г. съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. на
20.10.2017г. дело, е допуснал касационно обжалване на въззивното
решение. Наредено е делото да се докладва за насрочване в открито
съдебно заседание. Насрочено е в о.с.з. на 15.02.2018г., когато е даден
ход на делото, докладвано е, даден е ход по същество и съдът е обявил,
че ще се произнесе с решение след съвещание. С решение от
28.02.2018г. съдът е отменил въззивното решение и е постановил друго.

Граждански дела, образувани преди 01.01.2016г.
 и неприключени към 01.10.2018г.

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“ съдия Димитрова няма на доклад дела, образувани
преди 01.01.2016г. и неприключени към 01.10.2018г.

Граждански дела, разгледани в закрито съдебно заседание
по допустимост
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Гр.д. № 2981/2016г. е образувано на 08.07.2016г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 3382/2015г. по описа на Софийски
апелативен съд, регистрирана в съда на 08.07.2016г. С определение от
01.12.2016г. съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. на
10.11.2016г. дело, не е допуснал касационно обжалване на въззивното
решение.

Гр.д. № 2457/2017г. е образувано на 16.06.2017г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.дело № 160/2017г. по описа на ОС-
Хасково, регистрирана в съда на 15.06.2017г. С определение от
30.10.2017г. съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. на
12.10.2017г. дело, не е допуснал касационно обжалване на въззивното
решение.

Граждански дела, образувани преди 01.01.2016г.
и неприключени към 01.10.2018г.

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“ съдия Димитрова няма на доклад дела, образувани
преди 01.01.2016г. и неприключени към 01.10.2018г.

Спрени производства по граждански дела,
образувани през 2016г. и през 2017г.

Гр.д. № 4908/2017г. е образувано на 11.12.2017г. с разпореждане
на съдия Светла Димитрова-председател на Трето ГО по касационна
жалба срещу решение по в.гр.дело № 3207/2016г. по описа на
Софийския апелативен съд, регистрирана в съда на 07.12.2017г.
Разпределено е на съдия Димитрова на 11.12.2017г. и към делото е
приложен протокол за избор на докладчик, подписан от разпределящия
служител Л. Т.. С определение от 26.03.2018г. съдът изслушал
докладваното в з.з. от 15.03.2018г. дело, е спрял производството на
основание чл. 292 ГПК до постановяване на решение на ОСГТК на ВКС
по тълкувателно дело № 1/2017 г.

Граждански дела, образувани през 2016г. и през 2017г.,
по които е отменен хода по същество

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“ съдия Димитрова няма на доклад дела, образувани
през 2016г. и през 2017г., по които е бил отменен хода по същество.

Частни граждански дела



228

Ч.гр.д. № 2433/2017г. е образувано на 15.06.2017г. по частна
касационна жалба срещу определение по ч.гр.дело № 211/2017г. по
описа на Апелативен съд-Варна, регистрирана в съда на 13.06.2017г. С
определение от 11.07.2017г.  съдът изслушал докладваното в з.з. от
10.07.2017г. дело, не е допуснал касационно обжалване на обжалваното
определение.

Ч.гр.д. № 16/2017г. /петчленен състав/ е образувано на
21.02.2017г. по реда на чл. 135, ал. 4 АПК, по повдигната от СГС
препирня за подсъдност с АССГ, регистрирана в съда на 21.02.2017г. С
определение от 21.03.2017г. в з.з. от същата дата съдът е определил
компетентния да разгледа делото съд.

Трети състав
Съдия Мария Иванова

Съдия Жива Декова
Съдия Олга Керелскa (до 30.09.2017г.)

Съдия Мария Иванова – председател на
Трето гражданско отделение

Съдия Мария Иванова съдия във ВКС от 2003 г. /акт за встъпване
от 24.02.2003 г./. В периода на проверката съдия Иванова е
правораздавала в Трето ГО, трети състав. Председател е на отделението
от 12.04.2018г.

Предоставените данни за съдията са следните:
За 2016 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 28 бр., в това

число 23 бр. касационни дела и 5 бр. частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 131 б., в това число 95 бр.

касационни дела  и 36 бр. частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 159 бр., в това число 118

бр. касационни дела и 41 бр. частни производства.
Свършени дела през годината 98 бр., в това число 69 бр.

касационни дела и 29 бр. частни производства. Свършени със съдебен
акт по същество общо 44 бр.

За 2017 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 55 бр., в това

число 47 бр. касационни дела и 8 бр. частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 114 бр., в това число 74 бр.

касационни дела и 40 бр. частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 169 бр., в това число 121

бр. касационни дела и 48 бр. частни производства.
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Свършени дела през годината 118 бр., в това число 81 бр.
касационни дела и 37 бр. частни производства. Свършени със съдебен
акт по същество общо 55 бр.

Граждански дела, образувани през 2016 г. и 2017 г.
и разгледани в открито съдебно заседание

Гр.д. № 158/2016г. е образувано на 13.01.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.д. № 5743/2015 г. по описа на Софийски
градски съд, регистрирана в съда на 11.01.2016 г. Разпределено е на
докладчик в деня на образуването. С определение от 15.02.2016г.
съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. на 01.02.2016г. дело, е
допуснал касационно обжалване и е указал да се докладва за насрочване
в открито заседание. Насрочено е в о.с.з. на 30.05.2016г., когато е даден
ход на делото, докладвано е, даден е ход по същество и съдът е обявил,
че ще се произнесе с решение след съвещание. С решение от
23.06.2016г. съдът е отменил въззивното решение и е постановил друго.

Гр.д. № 196/2017г. е образувано на 16.01.2017г. по касационна
жалба срещу решение по гр.д. № 14167/2015г. по описа на Софийския
градски съд, регистрирана в съда на 12.01.2017г. Разпределено е на
докладчик в деня на образуването. С определение от 14.06.2017г.
съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. на 25.05.2017г. дело, е
допуснал касационно обжалване, указано е на касатора внасяне на
държавна такса и е разпоредено след изтичане на срока делото да се
докладва на председателя на Трето ГО за насрочване в открито
заседание или на докладчика за прекратяване. Производството е
насрочено в о.с.з на 30.10.2017г.,  когато е даден ход на делото,
докладвано е, даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение след съвещание. С решение от 22.12.2017г. съдът е
отменил обжалвания акт и е върнал делото на Софийския градски съд за
ново разглеждане от друг състав.

Гр. д. № 4288/2017г. е образувано на 01.11.2017г. по касационна
жалба срещу решение по гр.д. № 154/2017г. по описа на Апелативен съд
– Велико Търново, регистрирана в съда на 30.10.2017г. Разпределено е
на докладчик в деня на образуването. С определение от 22.05.2018г.
съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. на 28.03.2018 г. дело, е
допуснал касационно обжалване и е указано да се докладва за
насрочване в открито заседание. Насрочено е в о.с.з. на 26.09.2018г.,
когато е даден ход на делото, докладвано е, даден е ход по същество и
съдът е обявил, че ще се произнесе с решение след съвещание. С
решение от 12.12.2018г. съдът е отменил изцяло въззивното решение и е
постановил друго.
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Гр.д. № 5070/2017г. е образувано на 21.12.2017г. по касационна
жалба от 20.12.2017г. срещу решение по гр. д. № 287/2017 г. по описа на
Окръжен съд – Кюстендил. Разпределено е на докладчик в деня на
образуването. Насрочено е в закрито заседание по допустимостта на
25.04.2018 г. С определение от 15.05.2018 г. съдът е допуснал частично
касационно обжалване и е указал на касатора внасяне на държавна такса.
Насрочено е в открито съдебно заседание на 26.09.2018 г., на която дата
е обявено за решаване. С решение от 24.10.2018г. съдът е отменил
въззивното решение в едната му част и го е оставил в сила в останалата
му част.

Гр. д. № 1329/2016 г. е образувано на 24.03.2016 г. по касационна
жалба срещу решение на Апелативен съд – София по гр. дело №
3139/2015г., регистрирана в съда на 22.03.2016 г. Разпределено е на
докладчик в деня на образуване, видно от протокола за случаен избор.
Насрочено е за произнасяне по допустимостта на 04.04.2016 г. С
определение от 14.05.2016 г. съдът е спрял производството по делото до
приемане на тълкувателно решение по тълк. д. № 5/2014 г. на ОСГТК.
Решение по тълкувателното дело е постановено на 12.12.2016 г. На
13.12.2016 г. е докладвано на докладчика за възобновяване. С
определение от 20.01.2017 г. съдът е възобновил производството,
допуснал е частично касационно обжалване, указал е внасяне на
държавна такса и да се докладва на председателя в зависимост от
изпълнение на указанията. Съобщение до страната е изпратено на
същата дата. На 30.01.2017 г. делото е докладвано за насрочване и е
насрочено за 24.04.2017 г. В заседание от тази дата е даден ход по
същество. С решение от 22.06.2017 г. съдът е отменил въззивното
решение и е постановил друго.

Гр. д. № 2180/2016 г. е образувано на 18.05.2016 г. по касационна
жалба срещу решение на Софийски градски съд по гр.д. № 19280/2014г.,
регистрирана на 16.05.2016 г. Разпределено е на докладчик в деня на
образуването. Производството е насрочено в закрито заседание за
произнасяне по чл. 288 ГПК за 30.05.2016 г. С определение от 30.06.2016
г. съдът е допуснал касационно обжалване и е указал внасяне на
държавна такса, след което делото да се докладва за насрочване.
Съобщение за указанията е изпратено на страната на 01.07.2016 г.
Докладвано е за насрочване на 11.07.2016 г., ведно с представено
доказателство за платена такса. Открито заседание е насрочено за
24.10.2016 г., на която дата е даден ход по същество. С решение от
05.01.2017 г. е отменено въззивното решение и делото е върнато за ново
разглеждане от друг състав.

Гр. д. № 35/2017 г. е образувано на 04.01.2017 г. по касационна
жалба срещу решение на дисциплинарната комисия на Камарата на
ЧСИ, регистрирана на 30.12.2017 г. Насрочено е в открито заседание за
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27.02.2017 г. В заседание от тази дата е даден ход по същество. С
решение от 27.03.2017 г. съдът е оставил в сила решението на
дисциплинарната комисия.

Гр. д. № 1975/2017 г. е образувано на 16.05.2017 г. по молба по чл.
303 ГПК за отмяна на влязло в сила решение по в.гр.д. № 1/2017г. на
ОС-Сливен, регистрирана в съда на 12.05.2017 г. Разпределено е на
докладчик в деня на образуването. С определение от 22.05.2018 г. съдът
е постановил делото да се докладва за насрочване в открито заседание.
На 23.05.2017 г. делото е насрочено в открито заседание за 25.09.2017 г.
На тази дата е даден ход по същество и делото е обявено за решаване. С
решение от 10.10.2017 г. молбата е оставена без уважение. На 20.10.2017
г. делото е докладвано във връзка с постъпила жалба и на 23.10.2017 г. е
разпоредено да се изиска от първоинстанционния съд. С определение от
20.11.2017 г. жалбата е върната. На 28.12.2017 г., след изтичане на срока
за обжалване, делото е върнато на 02.01.2018 г.

Граждански дела, разгледани в закрито съдебно заседание
по допустимост

Гр. д. № 3479/2016 г. е образувано на 11.08.2016 г. по касационна
жалба от 09.08.2016г. срещу решение на Софийския градски съд по гр. д.
№ 9074/2014г. Разпределено е на докладчик в деня на образуването.
Производството е насрочено в закрито заседание по чл. 288 ГПК за
05.12.2016 г. С определение от 27.12.2016 г. съдът не е допуснал
касационно обжалване и е върнал делото на 29.12.2016 г.

Гр. д. № 1961/2017 г. е образувано на 15.05.2017 г. по касационна
жалба от 11.05.2017 г., регистрирана в съда срещу решение на Окръжен
съд – Варна по гр. д. № 1832/2016 г. Разпределено е на докладчик в деня
на образуването. Насрочено в закрито заседание по допустимостта на
06.11.2017 г. С определение от 05.12.2017 г. съдът не е допуснал
касационно обжалване и е върнал делото.

Граждански дела, образувани преди 01.01.2016 г.
 и неприключени към 01.10.2018 г.

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“ съдия Мария Иванова няма на доклад дела,
образувани преди 01.01.2016 г. и неприключени към 01.10.2018 г.

Спрени производства по граждански дела,
образувани през 2016 г. и 2017 г.
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Гр. д. № 4381/2017 г. е образувано 07.11.2017 г. по касационна
жалба от 03.11.2017 г. срещу решение на Апелативен съд – София по гр.
д. № 5485/2016 г. Разпределено е на докладчик в деня на образуване,
видно от протокола за избор. В печата на съда е отразена датата,, за
която делото е насрочено в закрито заседание по допустимостта и датата
на образуване. По делото е приложено разпореждане от 07.11.2017 г. на
председателя на Трето ГО, с което е разпоредено да се образува
производство по чл. 288 ГПК. С определение от 18.04.2018 г. съдът е
постановил спиране на производството на основание чл. 229, ал. 1, т. 6
ГПК до решаване на к.дело № 9/2018 г. на Конституционния съд на РБ,
след като е обсъдил искане на касатора, че друг състав на ВКС е внесъл
предложение  за обявяване противоконституционността на разпоредбата
на чл. 225, ал. 3 ЗСВ, от значение за процесния спор. С определение от
29.11.2018г. производството по делото е възобновено и насрочено в з.з.
на 05.12.2018г. С определение от 09.01.2019г. съдът не е допуснал
касационно обжалване.

Гр. д. № 4083/2017 г. е образувано на 18.10.2017 г. по касационна
жалба от 16.10.2017 г. срещу решение на Софийския градски съд по гр.
д. № 2225/2017 г. Разпределено е на докладчик в деня на образуването,
видно от протокола за избор. С разпореждане от 18.10.2017 г. на
председателя на Четвърто ГО е разпоредено да се образува производство
по чл. 288 ГПК. Делото е насрочено за разглеждане в закрито заседание
за 21.03.2018 г. С определение от 04.04.2018 г. съдът е постановил
спиране до приемане на тълкувателно решение по тълк. д. № 4/2017 г. на
ОСГК на ВКС.

Граждански дела, образувани през 2016 г. и 2017 г.,
по които е отменен ходът по същество

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“ съдия Иванова няма на доклад дела, образувани през
2016 г. и през 2017 г., по които е бил отменен ходът по същество.

Частни граждански дела

Ч.гр.д. № 806/2016 г. е образувано на 24.02.2016 г. по частна
касационна жалба от 22.02.20116 г.  срещу определение на Окръжен съд
– Варна по ч. гр. д. № 2876/2015 г. Насрочено е за разглеждане по
допустимостта на обжалването в з.з. на 12.03.2018 г. С определение от
18.03.2016 г. съдът не е допуснал касационно обжалване и е върнал
делото на 22.03.2016 г.

Ч.гр.д. № 188/2017 г. е образувано на 16.01.2017 г. по частна
касационна жалба от 12.01.2017 г. срещу определение на Окръжен съд –
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Шумен по ч. гр. д. № 523/2016 г. Разпределено е на докладчик в деня на
образуването. Производството е насрочено в закрито заседание по чл.
288 ГПК за 07.02.2017 г. С определение от 15.02.2017 г. съдът не е
допуснал касационно обжалване и е върнал делото на 20.02.2017 г.

Ч.гр.д. № 2/2017 г. /петчленен/ е образувано на 04.01.2017 г. по
искане от същата дата по чл. 135, ал. 4 АПК, постъпило от Районен съд –
Видин. Разпределено е на докладчик в деня на образуването. В печата,
положен върху протокола, е отбелязана датата на образуване, номера на
делото и името на определения докладчик. Разгледано е в закрито
заседание на 02.02.2017 г. С определение от 10.02.2017 г. съдът е спрял
производството до приемане на тълкувателно постановление по
тълкувателно дело № 1/2016 г. на ВКС и ВАС.

Съдия Жива Декова

Съдия Жива Декова е избрана за съдия във ВКС от 2007г. /Акт за
встъпване от 30.03.2007г./, до 10.10.2016г. е правораздавала в четвърти
състав,  от 20.10.2016г. до 01.09.2017г. - в трети състав, от 02.10.2017г. -
в трети състав.  Предоставените данни за съдията са следните:

За 2016 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 39 бр., в това

число 32 бр. касационни дела и 7 бр. частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 129 бр., в това число 96 бр.

касационни дела  и 33 бр. частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 168 бр., в това число 128

бр. касационни дела и 40 бр. частни производства.
Свършени дела през годината 99 бр., в това число 71 бр.

касационни дела и 28 бр. частни производства. Свършени със съдебен
акт по същество общо 38 бр.

За 2017 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 61 бр., в това

число 54 бр. касационни дела и 7 бр. частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 110 бр., в това число 72 бр.

касационни дела и 38 бр. частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 171 бр., в това число 126

бр. касационни дела и 45 бр. частни производства.
Свършени дела през годината 121 бр., в това число 82 бр.

касационни дела и 39 бр. частни производства. Свършени със съдебен
акт по същество общо 41 бр.

Граждански дела, образувани през 2016г. и 2017г.,
разгледани в открито съдебно заседание
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Гр.д. № 997/2016г. е образувано на 09.03.2016г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.дело № 3243/2014г. по описа на
Софийския апелативен съд, регистрирана в съда на 07.03.2016г. С
определение от 01.07.2016г. съдебният състав, изслушал докладваното в
з.з. на 04.04.2016г. дело, не е допуснал касационно обжалване на
решение по цитираното дело на САС, с което е оставена без уважение
молбата за поправка на очевидна фактическа грешка в постановеното
въззивно решение. Със същото определение е допуснато касационно
обжалване на въззивно решение от 13.11.2015г. по в.гр.дело №
3243/2014г. по описа на Софийския апелативен съд. На жалбоподателите
е указано в едноседмичен срок от съобщението да предоставят документ
за внесена държавна такса по сметката  на ВКС, като при неизпълнение
касационната жалба ще бъде върната. Наредено е след представяне на
платежен документ за внесена държавна такса за касационното
обжалване, делото да се докладва на председателя на Трето ГО за
насрочване. Насрочено е в о.с.з. на 24.10.2016г., когато е даден ход на
делото, докладвано е, даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение след съвещание. С решение от 17.01.2017г. съдът
частично е обезсилил обжалваното решение и е върнал делото за ново
разглеждане от друг състав на Софийския апелативен съд.

Гр.д. № 3567/2016г. е образувано на 18.08.2016г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.дело № 315/2016г. по описа на ОС-Плевен,
регистрирана в съда на 16.08.2016г. Разпределено е на съдия Декова на
18.08.2016г. и към делото е приложен протокол за избор на докладчик,
подписан от разпределящия С. Г.. С определение от 22.12.2016г.
съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. на 28.11.2016г. дело, е
допуснал касационно обжалване на въззивното решение в едната му
част. На касатора е указано в едноседмичен срок от съобщението да
представи документ за внесена държавна такса, като при неизпълнение
касационната жалба ще бъде върната. Наредено е след представяне на
платежен документ за внесена държавна такса, делото да се докладва на
председателя на Трето ГО за насрочване. Насрочено е в о.с.з. на
28.03.2017г., когато е даден ход на делото, докладвано е, даден е ход по
същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение след
съвещание. С решение от 05.04.2017г. съдът е отменил въззивното
решение в едната му част и е върнал делото за ново разглеждане от друг
състав на ОС-Плевен.

Гр.д. № 4952/2016г. е образувано на 18.11.2016г. по касационна
жалба срещу решение на Висшия адвокатски съвет, регистрирана в съда
на 16.11.2016г. Разпределено е на съдия Декова на 18.11.2016г. и към
делото е приложен протокол за избор на докладчик, подписан от
разпределящия Л. Т.. Насрочено е в о.с.з. на 24.01.2017г., когато е даден



235

ход на делото, докладвано е, даден е ход по същество и съдът е обявил,
че ще се произнесе с решение след съвещание. С решение от
17.02.2017г. съдът е оставил в сила въззивното решение.

Гр.д. № 608/2017г. е образувано на 15.02.2017г. по касационна
жалба срещу въззивно решение по в.гр.дело № 251/2016г. по описа на
ОС-Силистра, регистрирана в съда на 13.02.2017г. С определение от
01.08.2017г. съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. на
20.06.2017г. дело, е допуснал касационно обжалване на част от
въззивното решение. На касаторите е указано в едноседмичен срок от
съобщението да представят документ за внесена по сметка на ВКС
държавна такса, като при неизпълнение касационната жалба ще бъде
върната. Наредено е след представяне на платежен документ за внесена
държавна такса за касационно обжалване, делото да се докладва на
председателя на Трето ГО на ВКС за насрочване. Насрочено е в о.с.з. на
28.11.2017г., когато е даден ход на делото, докладвано е, даден е ход по
същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение след
съвещание. С решение от 05.01.2018г. съдът е частично е отменил
въззивното решение и е постановил друго.

Гр.д. № 2957/2017г. е образувано на 21.07.2017г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.дело № 4012/2015г. по описа на
Софийския апелативен съд, регистрирана в съда на 19.07.2017г. С
определение от 05.06.2018г. съдебният състав, изслушал докладваното в
з.з. на 23.01.2018г. дело, е допуснал до касационно обжалване
въззивното решение. На касатора е указано в едноседмичен срок от
съобщението да представи документ за внесена държавна такса, като
при неизпълнение касационната жалба ще бъде върната. Наредено е след
представяне на платежен документ за внесена държавна такса, делото да
се докладва на председателя на Трето ГО за насрочване. Насрочено е в
о.с.з. на 26.09.2018г., когато е даден ход на делото, докладвано е, даден е
ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение след
съвещание. С решение от 18.02.2019г. съдът е отменил въззивното
решение и е постановил друго.

Гр.д. № 950/2017г. е образувано на 08.03.2017г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.дело № 464/2016г. по описа на ОС-Добрич,
регистрирана в съда на 06.03.2017г. Делото първоначално е
разпределено на съдия Веска Райчева, преразпределено е на съдия
Декова на 18.10.2017г., съгласно разпореждане № 203/18.10.2017г. на
зам.-председателя на ВКС и ръководител на ГК,  и към делото е
приложен протокол за избор на докладчик, подписан от разпределящия
С. Г.. С определение от 30.06.2017г. съдебният състав, изслушал
докладваното в з.з. на 22.05.2017г. дело, е допуснал касационно
обжалване на въззивното решение в едната му част. На жалбоподателите
е предоставена възможност в едноседмичен срок от съобщението да
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внесат държавна такса и да представят доказателства за внасянето й.
Указано е, че при неизпълнение, касационната жалба ще бъде оставена
без разглеждане, а образуваното по нея производство прекратено.
Насрочено е в о.с.з. на 30.10.2017г., когато е даден ход на делото,
докладвано е, даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение след съвещание. С решение от 18.12.2017г. съдът е
обезсилил въззивното решение в едната му част, както и
първоинстанционното решение в тази част и е прекратил
производството по делото. С определение от 01.08.2018г. съдът е
допълнил решението си от 18.12.2017г. в частта за разноските.

Гр.д. № 1924/2017г. е образувано на 12.05.2017г. по молба за
отмяна на влязло в сила решение по в.гр.дело № 2194/2016г. по описа на
РС-Варна, регистрирана в съда на 10.05.2017г. Разпределено е на съдия
Декова на 12.05.2017г. и към делото е приложен протокол за избор на
докладчик, подписан от разпределящия служител Л. Т.. С определение
от 09.06.2017г. съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. на
30.05.2017г. дело, е допуснал молбата до разглеждане. Наредено е
делото да се докладва на председателя на Трето ГО за насрочване на
молбата за отмяна за разглеждане в открито съдебно заседание.
Насрочено е в о.с.з. на 31.10.2017г., когато е даден ход на делото,
докладвано е, даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение след съвещание. С решение от 18.12.2017г. съдът е
отменил въззивното решение и делото е върнато за ново разглеждане от
друг състав на РС-Варна, от фазата по връчване на съдебните книжа на
ответника.

Граждански дела, разгледани в закрито съдебно заседание
по допустимост

Гр.д. № 3211/2016г. е образувано на 25.07.2016г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.дело № 88/2016г. по описа на ОС-
Благоевград, регистрирана в съда на 21.07.2016г. С определение от
06.11.2016г. съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. от
14.11.2016г. дело, не е допуснал касационно обжалване на въззивното
решение.

Гр.д. № 1587/2017г. е образувано на 20.04.2017г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.дело № 509/2016г. по описа на ОС-Сливен,
регистрирана в съда на 18.04.2017г. С определение от 15.11.2017г.
съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. на 17.10.2017г. дело, не е
допуснал касационно обжалване на въззивното решение.

Граждански дела, образувани преди 01.01.2016г. и
неприключени към 01.10.2018г.
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По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“ няма дела на доклад на съдия Декова, образувани
преди 01.01.2016г. и неприключени към 01.10.2018г.

Спрени производства по граждански дела,
образувани през 2016г. и през 2017г.

Гр.д. № 2099/2016г. е образувано на 14.05.2016г. с разпореждане
на съдия Бойка Стоилова - председател на Четвърто ГО по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 3653/2015г. по описа на Софийския
апелативен съд, регистрирана в съда на 12.05.2016г. Разпределено е на
съдия Декова на 14.05.2016г. и към делото е приложен протокол за избор
на докладчик, подписан от разпределящия С. Г.. С определение от
28.06.2016г. в з.з. от 30.05.2016г. съдът е допуснал касационно
обжалване на решението в частта за присъдено обезщетение за
имуществени вреди и не е допуснал касационно обжалване в частта за
присъдено обезщетение за неимуществени вреди. Наредено е делото да
се докладва на председателя на Трето ГО за насрочване. Насрочено е за
разглеждане на 24.10.2016г. и на същата дата е обявено за решаване. С
определение от 17.01.2017г. в з.з. съдът е отменил хода по същество,
спрял е производството по делото на основание чл. 292 ГПК и е
предложил на ОСГК на ВКС да постанови на тълкувателно решение по
въпроса: „Може ли при предявен иск с правно основание чл. 2, ал. 1, т. 3
от ЗОДОВ за присъждане на обезщетение за имуществени вреди, които
се състоят в заплащане на адвокатски хонорар, да се намали поради
прекомерност адвокатското възнаграждение в наказателния процес“. С
определение в з.з. от 18.12.2018г. производството по делото е
възобновено и е насрочено в о.з. на 27.03.2019г.

Гр.д. № 4916/2017г. е образувано на 11.12.2017г. с разпореждане
на съдия Светла Димитрова - председател на Трето ГО по касационна
жалба срещу решение по в.гр.дело № 1489/2015г. по описа на ОС-
Бургас, регистрирана в съда на 07.12.2015г. Разпределено е на съдия
Декова на 11.12.2017г. и към делото е приложен протокол за избор на
докладчик, подписан от разпределящия Л. Т.. С определение от
10.08.2018г. в з.з. от 18.04.2018г. съдът е спрял производството по
делото на основание чл. 292 ГПК до приключване на производството по
тълкувателно дело № 6/2017г. на ОСГК на ВКС.

Граждански дела, образувани през 2016г. и през 2017г.,
по които е отменен хода по същество

Гр.д. № 2099/2016 г. – ( описано при спрените производства);
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Гр.д. № 798/2017г. е образувано на 28.02.2017г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 156/2016г. по описа на ОС-
Кърджали, регистрирана в съда на 24.02.2017г. С определение от
18.12.2017г. съдът, изслушал докладваното в з.з. от 12.12.2017г. дело, е
отменил хода по същество поради, нередовното призоваване на втория
ответник по касационната жалба и е наредил делото да се докладва на
председателя на Трето ГО за насрочване в открито съдебно заседание с
призоваване на страните. Насрочено е в о.с.з. на 28.03.2018г., когато е
даден ход на делото, докладвано е, даден е ход по същество и съдът е
обявил, че ще се произнесе с решение след съвещание. С решение от от
12.07.2018г. съдът е отменил частично въззивното решение.

Частни граждански дела

Ч.гр.д. № 1549/2016г. е образувано на 06.04.2016г. по частна
жалба срещу определение по в.ч.гр.дело № 27/2016г. по описа на ОС-
Перник, регистрирана в съда на 04.04.2016г. С определение от
10.05.2016г. съдът, изслушал докладваното в з.з. на 03.05.2016г. дело, не
е допуснал касационно обжалване на определението по цитираното дело
на ОС-Перник.

Ч.гр.д. № 2669/2017г. е образувано на 03.07.2017г. по частна
жалба срещу определение по в.ч.гр.дело № 233/2017г. по описа на
Апелативен съд-Варна, регистрирана в съда на 29.06.2017г. С
определение от 27.07.2017г. съдът, изслушал докладваното в з.з. на
27.07.2017г. дело, не е допуснал касационно обжалване на
определението по цитираното дело на Апелативен съд-Варна.

Ч.гр.д. № 44/2017г. /петчленен състав/ е образувано на
27.09.2017г. по реда на чл. 135, ал. 4 АПК, по повдигната от РС-Бургас
препирня за подсъдност с Административен съд-Бургас, регистрирана в
съда на 26.09.2017г. С определение от 01.02.2018г. съдът, изслушал
докладваното в з.з. на 25.01.2018г. дело, е определил компетентния да
разгледа делото съд.

Съдия Олга Керелска

Съдия Олга Керелска е съдия във ВКС от 2010 г. /Акт за встъпване
от 18.01.2010 г./. В периода на проверката е правораздавала в Трето ГО,
трети състав, до 30.09.2017 г., от когато е член на СК на ВСС.

Предоставените данни за съдията са следните:
За 2016 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 47 бр., в това

число 37 бр. касационни дела и 10 бр. частни производства.
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Брой дела, постъпили през годината – 127 бр., в това число 94 бр.
касационни дела и 33 бр. частни производства.

Общо дела за разглеждане през годината 174 бр., в това число 131
бр. касационни дела и 43 бр. частни производства.

Свършени дела през годината 111 бр., в това число 72 бр.
касационни дела и 39 бр. частни производства. Свършени със съдебен
акт по същество общо 53 бр.

За 2017 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 64 бр., в това

число 60 бр. касационни дела и 4 бр. частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 34 бр., в това число 15 бр.

касационни дела и 19 бр. частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 98 бр., в това число 75 бр.

касационни дела и 23 бр. частни производства.
Свършени дела през годината 78 бр., в това число 59 бр.

касационни дела и 19 бр. частни производства. Свършени със съдебен
акт по същество общо 32 бр.

Граждански дела, образувани през 2016 г. и 2017 г.
и разгледани в открито съдебно заседание

Гр. д. № 3328/2016 г. е образувано на 01.08.2016 г. по касационна
жалба от 28.07.2016 г. срещу решение на Апелативен съд – София по гр.
д. № 852/2016 г. Насрочено е в закрито заседание по чл. 288 ГПК за
14.11.2016 г. С определение от 18.11.2016 г. съдът е допуснал
касационно обжалване, указал е внасяне на държавна такса, след което
делото да се докладва на председателя на Трето ГО за насрочване в
открито съдебно заседание. В първо открито съдебно заседание,
проведено на 27.02.2017 г., е даден ход по същество. С решение от
03.05.2017 г. съдът е отменил обжалвания акт и е върнал делото на
въззивната инстанция за произнасяне по съществото на спора. Делото е
върнато на Апелативен съд – София на 05.05.2017 г.

Граждански дела, разгледани в закрито заседание
по допустимост

Гр. д. № 3969/2016 г. е образувано на 19.09.2016 г. по касационна
жалба от 16.09.2016 г. срещу решение на Окръжен съд – Бургас по гр. д.
№ 487/2016г. Насрочено е в закрито заседание по допустимостта за
06.02.2017 г. С решение от 10.02.2017 г. не е допуснато касационно
обжалване и делото е върнато на 13.02.2017 г.

Гр. д. № 673/2017 г. е образувано на 20.02.2017 г. по касационна
жалба срещу решение на Софийския апелативен съд по гр. д. №
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3859/2016 г. Насрочено е в закрито заседание по чл. 288 ГПК за
12.06.2017 г. С определение от 24.07.2017 г. съдът не е допуснал
касационно обжалване и делото е върнато на 25.07.2017 г.

Граждански дела, образувани преди 01.01.2016 г.
и неприключени към 01.10.2018 г.

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“ съдия Олга Керелска няма на доклад дела,
образувани през 2016 г. и 2017 г., които не са приключени към
01.10.2018 г.

Спрени производства по граждански дела,
образувани през 2016 г. и 2017 г.

Гр. д. № 2985/2016 г. е образувано на 12.07.2016 г. по касационна
жалба от 08.07.2016 г. срещу решение на Софийски градски съд по гр. д.
№ 1113/2015 г. Разпределено е на докладчик в деня на образуването,
видно от протокола за избор на докладчик. По делото е постановено
разпореждане от 12.07.2016 г. на съдия Бойка Стоилова – председател на
Четвърто ГО, за образуване на производство по чл. 288 ГПК. На
вътрешната страна на корицата на делото е отбелязана дата 24.10.2016 г.,
която съвпада с датата, за която делото е насрочено в закрито заседание
по допустимостта, съгласно отразеното в електронната деловодна
система на съда. С разпореждане от 24.10.2016 г. е възложено на съдия
Геновева Николаева да вземе участие като член на състава. С
определение от 03.11.2016 г. съдът е постановил спиране на
производството по делото до приемане на тълкувателно постановление
по тълкувателно дело № 1/2016 г. на общото събрание на съдиите от
Гражданска колегия на ВКС и Първа и Втора колегия на ВАС. С
разпореждане от 16.01.2019г. на съдия Светла Димитрова - зам.-
председател на ВКС и ръководител на ГК е наредено да се извърши ново
електронно разпределение за определяне на докладчик на мястото на
съдия Керелска.

Граждански дела, образувани през 2016 г. и 2017 г. /отделно/,
по които е отменен ходът по същество

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“ съдия Керелска няма на доклад дела, образувани
през 2016 г. и през 2017 г., по които е бил отменен ходът по същество.

Частни граждански дела
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Ч. гр. д. № 575/2016 г. е образувано на 11.02.2016 г. по частна
жалба от 09.02.2016 г. срещу определение на Софийски градски съд по
гр. д. № 7979/2015 г. Насрочено е в закрито заседание по допустимостта
на 11.03.2016 г. С определение от 16.03.2016 г. съдът не е допуснал
касационно обжалване и делото е върнато на 21.03.2016 г.

Ч. гр. д. № 1731/2017 г. е образувано на 28.04.2017 г. по частна
касационна жалба от 26.04.2017 г. срещу определение на Софийския
градски съд по ч. гр. д. № 1096/2017 г. Производството е насрочено в
закрито съдебно заседание по чл. 288 ГПК за 05.05.2017 г. С
определение от 10.05.2017 г. съдът не е допуснал касационно обжалване
и е върнал делото на 12.05.2017 г.

Ч. гр. д. № 6/2017 г. /петчленен състав/ е образувано на 16.01.2017
г. по искане от Районен съд – Враца по реда на чл. 135, ал. 4 АПК за
определяне на компетентен съд, постъпило на 16.01.2017 г.
Разпределено е на докладчик в деня на образуването. С определение от
17.02.2017 г., след като е изслушал докладваното в закрито заседание на
10.02.2017 г. дело, съдът е спрял производството до приемане на
тълкувателно постановление по тълкувателно дело № 1/2016 г. на ОСГК
на ВКС и Първа и Втора колегии на ВАС.

Четвърти състав
Съдия Ценка Георгиева (до 01.11.2017 г.)

Съдия Илияна Папазова
Съдия Майя Русева

Съдия Ценка Георгиева

Съдия Ценка Георгиева е съдия във ВКС от 19.01.1999 г. /акт за
встъпване от 19.01.1999 г./ В проверявания период е правораздавала в
Трето ГО, четвърти състав до 20.09.2016 г., а след тази дата е избрана за
член на КАК към СК на ВСС. Считано от 01.11.2017 г. е освободена от
длъжност на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 ЗСВ.

Предоставените данни за съдията са следните:
За 2016 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 49 бр., в това

число 42 бр. касационни дела и 7 бр. частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 47 бр., в това число 28 бр.

касационни дела и 19 бр. частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 96 бр., в това число 70 бр.

касационни дела и 26 бр. частни производства.
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Свършени дела през годината 87 бр., в това число 67 бр.
касационни дела и 20 бр. частни производства. Свършени със съдебен
акт по същество общо 37 бр.

За 2017 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 5 бр., в това число

2 бр. касационни дела и 3 бр. частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 4 бр., в това число 4 бр.

касационни дела и 0 бр. частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 9 бр., в това число 6 бр.

касационни дела и 3 бр. частни производства.
Свършени дела през годината 5 бр., в това число 4 бр. касационни

дела и 1 бр. частни производства. Свършени със съдебен акт по
същество общо 1 бр.

Граждански дела, образувани през 2016 г. и 2017 г.
и разгледани в открито съдебно заседание

Гр. д. № 725/2016 г. е образувано на 19.02.2016 г. по касационна
жалба от 17.02.2016 г. срещу решение на Окръжен съд – Бургас по гр. д.
№ 1492/2015 г. Насрочено е за разглеждане в закрито заседание по чл.
288 ГПК за 15.03.2016 г. С определение от 18.03.2016 г. е допуснато
касационно обжалване, указано е внасяне на държавна такса, след което
делото да се докладва на председателя на Трето ГО за насрочване в
открито заседание. Първо открито съдебно заседание е проведено на
07.06.2016 г., на която дата е даден ход по същество. С решение от
21.06.2016 г. е отменено въззивното решение и делото е върнато за
разглеждане от друг състав на същия съд.

През 2017 г. на съдия Ценка Георгиева не са разпределяни дела,
тъй като е била член на КАК към СК на ВСС.

Граждански дела, разгледани в закрито заседание
по допустимост

Гр. д. № 180/2016 г. е образувано на 14.01.2016 г. по касационна
жалба от 12.01.2016 г. срещу решение на Софийския градски съд по гр.
д. № 6014/2013г. Насрочено е в закрито заседание по чл. 288 ГПК за
23.02.2016 г. С определение от 07.03.2016 г. не е допуснато касационно
обжалване и делото е върнато на 09.03.2016 г.

Граждански дела, образувани преди 01.01.2016 г.
и неприключени към 01.10.2018 г.
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По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“ съдия Ценка Георгиева няма на доклад дела,
образувани преди 01.01.2016 г. и неприключени към 01.10.2018 г.

Спрени производства по граждански дела,
образувани през 2016 г. и 2017 г.

Гр. д. № 2735/2016 г. е образувано на 27.06.2016 г. по частна
касационна жалба, регистрирана в съда на 23.06.2016 г. срещу
определение на Софийски градски съд. Разпределено е на докладчик в
деня на образуването. Делото е насрочено за произнасяне по
допустимостта на 14.07.2016 г. С определение, постановено на тази дата,
съдът е спрял производството по делото на основание чл. 229, ал. 1, т. 7
ГПК до приемане на тълкувателно постановление от съдиите от ВКС и
ВАС по образуваното тълкувателно дело № 1/2016 г. Тълкувателно
постановление е обявено на 16.01.2019 г. Делото е било администрирано
с разпореждане от 17.01.2019 г.

Гр. д. № 565/2016 г. е образувано на 10.02.2016 г. по частна жалба
срещу определение на Апелативен съд – Варна, регистрирана в съда на
08.02.2016 г. Разпределено е на докладчик в деня на образуването. С
определение от 07.03.2016 г. съдът е спрял производството по делото до
приемане на тълкувателно постановление по тълкувателно дело №
2/2015 г. на ВКС и на ВАС, насрочено за 31.01.2019 г.

Граждански дела, образувани през 2016 г. и 2017 г.,
по които е отменен хода по същество

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“ съдия Георгиева няма на доклад дела, образувани
през 2016 г. и през 2017 г., по които е бил отменен ходът по същество.

Частни граждански дела

Ч. гр. д. № 194/2016 г. е образувано на 15.01.2016 г. по частна
касационна жалба от 13.01.2016 г. срещу определение на Софийския
апелативен съд по ч. гр. д. № 2737/2015 г. Производството е насрочено в
закрито съдебно заседание по чл. 288 ГПК за 02.02.2016 г. С
определение от 05.02.2016 г. не е допуснато касационно обжалване и
делото е върнато на 09.02.2016 г.

Ч. гр. д. № 22/2016 г. /петчленен състав/ е образувано на
18.08.2016 г. по спор за подсъдност от същата дата по чл. 135, ал. 4 АПК,
постъпил от Районен съд – София. С определение от 27.09.2016 г., след
като е изслушал докладваното в закрито заседание от същата дата дело,
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съдът е определил Административен съд – София град да разгледа
жалбата и е върнал делото на 29.09.2016 г.

През 2017 г. няма разпределяни частни производства.

Съдия Илияна Папазова

Съдия Илияна Папазова-Маркова е избрана за съдия във ВКС от
2008г. /акт за встъпване от 01.12.2008г./, председател е на състава.
Предоставените данни за съдията са следните:

За 2016 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 15 бр., в това

число 11 бр. касационни дела и 4 бр. частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 132 бр., в това число 95 бр.

касационни дела  и 37 бр. частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 147 бр., в това число 106

бр. касационни дела и 41 бр. частни производства.
Свършени дела през годината 103 бр., в това число 69 бр.

касационни дела и 34 бр. частни производства. Свършени със съдебен
акт по същество общо 49 бр.

За 2017 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 43 бр., в това

число 41 бр. касационни дела и 2 бр. частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 114 бр., в това число 73 бр.

касационни дела и 41 бр. частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 155 бр., в това число 114

бр. касационни дела и 43 бр. частни производства.
Свършени дела през годината 126 бр., в това число 86 бр.

касационни дела и 40 бр. частни производства. Свършени със съдебен
акт по същество общо 53 бр.

Граждански дела, образувани през 2016г. и 2017г.,
разгледани в открито съдебно заседание

Гр.д. № 2217/2016г. е образувано на 25.05.2016г. по 2 бр.
касационни жалби срещу въззивно решение по в.гр.дело № 2785/2014г.
по описа на Апелативен съд-София, регистрирана в съда на 19.05.2016г.
С определение от 21.06.2016г. съдебният състав, изслушал докладваното
в з.з. на 31.05.2016г. дело, е допуснал касационно обжалване на
въззивното решение. На касатора е указано, че следва да внесе по сметка
на ВКС държавна такса за разглеждане на спора по същество и да
представи документ за това в канцеларията на съда в 7-дневен срок от
получаване на съобщението, като в противен случай касационната жалба
ще бъде оставена без разглеждане. Насрочено е в о.с.з. на 25.10.2016г.,
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когато е даден ход на делото, докладвано е, даден е ход по същество и
съдът е обявил, че ще се произнесе с решение след съвещание. С
решение от 03.11.2016г. съдът е отменил въззивното решение и е върнал
делото за ново разглеждане от друг състав на Софийския апелативен
съд.

Гр.д. № 1177/2016г. е образувано на 16.03.2016г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.дело № 2024/2015г. по описа на САС,
регистрирана в съда на 14.03.2016г. Разпределено е на съдия Папазова на
16.03.2016г. и към делото е приложен протокол за избор на докладчик,
подписан от разпределящия Л. Т.. С определение от 05.04.2016г.
съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. на 29.03.2016г. дело, е
допуснал касационно обжалване на въззивното решение. Наредено е
делото да се докладва за насрочване. Насрочено е в о.с.з. на 07.06.2016г.,
когато е даден ход на делото, докладвано е, даден е ход по същество и
съдът е обявил, че ще се произнесе с решение след съвещание. С
решение от 21.06.2016г. съдът е отменил частично обжалваното
решение.

Гр.д. № 1642/2016г. е образувано на 14.04.2016г. по касационни
жалби срещу решение по в.гр.дело № 326/2015г. по описа на Апелативен
съд-Велико Търново, регистрирана в съда на 12.04.2016г. Разпределено е
на съдия Папазова на 14.04.2016г. и към делото е приложен протокол за
избор на докладчик, подписан от разпределящия Л. Т.. С определение от
05.05.2016г. съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. на
26.04.2016г. дело, е допуснал касационно обжалване на въззивното
решение. На касаторите е предоставен 7-дневен срок за внасяне на
държавна такса, като в противен случай производството ще бъде
прекратено. Наредено е след внасяне на таксата, делото да се докладва
за насрочване. Насрочено е в о.с.з. на 27.09.2016г., когато е даден ход на
делото, докладвано е, даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение след съвещание. С решение от 18.10.2016г. съдът е
отменил въззивното решение и е постановил друго. С решение от
09.12.2016г. съдът е изменил постановеното решение от 18.10.2016г. в
частта за разноските.

Гр.д. № 1948/2017г. е образувано на 15.05.2017г. по жалба срещу
решение на дисциплинарната комисия на Камарата на частните съдебни
изпълнители по дисциплинарно дело № 37/2016г., регистрирана в съда
на 11.05.2017г. Насрочено е в о.с.з. на 26.09.2017г., когато е даден ход на
делото, докладвано е, даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение след съвещание. С решение от 07.11.2017г. съдът е
оставил в сила решението по дисциплинарното дело.

Гр.д. № 4585/2017г. е образувано на 20.11.2017г. с разпореждане
на съдия Светла Димитрова - председател на Трето ГО по касационна
жалба срещу решение по в.гр.дело № 910/2017г. по описа на ОС-
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Пловдив, регистрирана в съда на 16.11.2017г. Разпределено е на съдия
Папазова на 20.11.2017г. и към делото е приложен протокол за избор на
докладчик, подписан от разпределящия С. Г.. С определение от
05.04.2018г. съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. на
27.03.2017г. дело, е допуснал касационно обжалване на въззивното
решение. На касатора е указано, че следва да внесе по сметка на ВКС
държавна такса за разглеждане на спора по същество и да представи за
това документ в канцеларията на съда в 7-дневен срок от получаване на
съобщението, като в противен случай касационната жалба ще бъде
оставена без разглеждане. Указанието е изпълнено с молба от
21.05.2018г. Делото е насрочено в о.с.з. на 27.11.2018г., когато е даден
ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение след
съвещание. С решение от 16.01.2019г. съдът е отменил въззивното
решение и е постановил друго.

Гр.д. № 4807/2017г. е образувано на 04.12.2017г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.дело № 723/2017г. по описа на Софийски
апелативен съд, регистрирана в съда на 30.11.2017г. С определение от
12.04.2018г. съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. на
03.04.2018г. дело, е допуснал касационно обжалване на въззивното
решение. Наредено е делото да се докладва за насрочване. Насрочено е в
о.с.з. на 25.09.2018г., когато е даден ход на делото, докладвано е, даден е
ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение след
съвещание. С решение от 13.11.2018г. съдът е отменил въззивното
решение и е постановил друго.

Гр.д. № 1393/2017г. е образувано на 03.04.2017г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.дело № 15389/2014г. по описа на СГС,
регистрирана в съда на 30.03.2017г. Разпределено е на съдия Папазова на
03.04.2017г. и към делото е приложен протокол за избор на докладчик,
подписан от разпределящия С. Г.. С определение от 17.10.2017г.
съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. на 10.10.2017г. дело, е
допуснал касационно обжалване на въззивното решение. На касатора е
указано да внесе държавна такса и да представи за това документ в
канцеларията на съда в 7-дневен срок от получаване на съобщението,
като в противен случай касационната жалба ще бъде оставена без
разглеждане. Насрочено е в о.с.з. на 23.01.2018г., когато е даден ход на
делото, докладвано е, даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение след съвещание. С решение от 23.01.2018г. съдът е
отменил въззивното решение и е постановил друго.

Гр.д. № 4189/2017г. е образувано на 25.10.2017г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.дело № 322/2017г. по описа на ОС-Враца,
регистрирана в съда на 23.10.2017г. Разпределено е на съдия Папазова на
25.10.2017г. и към делото е приложен протокол за избор на докладчик,
подписан от разпределящия Л. Т.. С определение от 01.03.2018г.
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съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. на 27.02.2018г. дело, е
допуснал касационно обжалване на въззивното решение. На касатора е
указано да внесе държавна такса и да представи за това документ в
канцеларията на съда в 7-дневен срок от получаване на съобщението,
като в противен случай касационната жалба ще бъде оставена без
разглеждане. Насрочено е в о.с.з. на 12.06.2018г., когато е даден ход на
делото, докладвано е, даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение след съвещание. С решение от 10.07.2018г. съдът е
отменил въззивното решение и е постановил друго.

Граждански дела, разгледани в закрито съдебно заседание
по допустимост

Гр.д. № 3447/2016г. е образувано на 09.08.2016г. по касационна
жалба срещу въззивно решение по в.гр.дело № 459/2016г. по описа на
ОС-Пловдив, регистрирана в съда на 05.08.2016г. С определение от
23.12.2016г. съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. на
06.12.2016г. дело, не е допуснал касационно обжалване на въззивното
решение.

Гр.д. № 62/2017г. е образувано на 06.01.2017г. по касационна
жалба срещу въззивно решение по в.гр.дело № 665/2016г. по описа на
ОС-Пазарджик, регистрирана в съда на 04.01.2017г. С определение от
12.05.2017г. съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. на
09.05.2017г. дело, не е допуснал касационно обжалване на въззивното
решение.

Граждански дела, образувани преди 01.01.2016г.
и неприключени към 01.10.2018г.

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“ съдия Папазова няма на доклад дела, образувани
преди 01.01.2016г. и неприключени към 01.10.2018г.

Спрени производства по граждански дела,
образувани през 2016г. и през 2017г.

Гр.д. № 3210/2016г. е образувано на 25.07.2016г.  с разпореждане
на съдия Бойка Стоилова-председател на Четвърто ГО по касационна
жалба срещу решение по в.гр.дело № 17/2016г. по описа на Апелативен
съд-Пловдив, регистрирана в съда на 21.07.2016г. Разпределено е на
съдия Папазова на 25.07.2016г. и към делото е приложен протокол за
избор на докладчик, подписан от разпределящия служител С. Г.. С
определение от 02.11.2016г. съдебният състав, изслушал докладваното в
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з.з. на 25.10.2016г. дело, е допуснал касационно обжалване на
въззивното решение. На касатора е указано, че следва да внесе по сметка
на ВКС държавна такса за разглеждане на спора по същество и да
представи документ за това в канцеларията на съда  в 7-дневен срок от
получаване на съобщението, като в противен случай касационната жалба
ще бъде оставена без разглеждане. Указанието е изпълнено с молба от
08.12.2016г.  Делото е насрочено в о.с.з. на 28.02.2017г. С протоколно
определение от 28.02.2017г. съдът е спрял производството по делото, на
основание чл. 292 ГПК, до приключване на производството по
тълкувателно дело № 3/2016г. на ОСГТК на ВКС.

Гр.д. № 887/2017г. е образувано на 06.03.2017г. по молба за
отмяна на постановление за възлагане на недвижим имот, регистрирана
в съда на 28.02.2017г. С определение от 24.03.2017г. в з.з. от 17.03.2017г.
съдът е спрял производството по делото, на основание чл. 292 ГПК, до
постановяване на решение по тълкувателно дело № 7/2014г. на ОСГТК
на ВКС. С определение от 09.11.2017г. в з.з. от 02.11.2017г. съдът е
възобновил производството по делото и е оставил без раглеждане
подадената молба за отмяна.

Граждански дела, образувани през 2016г. и през 2017г.,
по които е отменен хода по същество

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“ съдия Папазова няма на доклад дела, образувани
през 2016г. и през 2017г., по които е бил отменен хода по същество.

Частни граждански дела

Ч.гр.д. № 2804/2016г. е образувано на 30.06.2016г. по частна
жалба срещу определение по гр.дело № 5116/2015г. по описа на ВКС,
регистрирана в съда на 29.06.2016г. С определение от 14.09.2016г. съдът
е потвърдил определението по цитираното дело на ВКС.

Ч.гр.д. № 3145/2017г. е образувано на 03.08.2017г. по частна
жалба срещу определение по гр.дело № 5260/2016г. по описа на ВКС,
регистрирана в съда на 01.08.2017г. С определение от 28.09.2017г. съдът,
изслушал докладваното в з.з. на 21.09.2017г. дело, е потвърдил
определението по цитираното дело на ВКС.

Ч.гр.д. № 10/2017г. /петчленен състав/ е образувано на
30.01.2017г. по реда на чл. 135, ал. 4 АПК, по повдигната от РС-
Силистра препирня за подсъдност с Административен съд-Силистра,
регистрирана в съда на 30.01.2017г. С определение от 31.03.2017г. съдът,
изслушал докладваното в з.з. на 17.03.2017г. дело, е определил
компетентния да разгледа делото съд.
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Съдия Майя Русева

Съдия Майя Русева е избрана за съдия във ВКС от 2015г. /акт за
встъпване от 04.05.2015г./, член на състав. Предоставените данни за
съдията са следните:

За 2016 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 21 бр., в това

число 18 бр. касационни дела и 3 бр. частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 126 бр., в това число 94 бр.

касационни дела  и 32 бр. частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 147 бр., в това число 112

бр. касационни дела и 35 бр. частни производства.
Свършени дела през годината 97 бр., в това число 66 бр.

касационни дела и 31 бр. частни производства. Свършени със съдебен
акт по същество общо 41 бр.

За 2017 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 47 бр., в това

число 44 бр. касационни дела и 3 бр. частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 115 бр., в това число 76 бр.

касационни дела и 39 бр. частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 162 бр., в това число 120

бр. касационни дела и 42 бр. частни производства.
Свършени дела през годината 118 бр., в това число 80 бр.

касационни дела и 38 бр. частни производства. Свършени със съдебен
акт по същество общо 40 бр.

Граждански дела, образувани през 2016г. и 2017г.,
разгледани в открито съдебно заседание

Гр.д. № 1407/2016г. е образувано на 30.03.2016г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 1561/2015г. по описа на ОС-Стара
Загора, регистрирана в съда на 28.03.2016г. С определение от
22.04.2016г. съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. на
12.04.2016г. дело, е допуснал касационно обжалване на въззивното
решение. Наредено е делото да се докладва след изпълнение на
указанията на председателя на Трето ГО на ВКС за насрочване.
Насрочено е в о.с.з. на 27.09.2016г., когато е даден ход на делото,
докладвано е, даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение след съвещание. С решение от 03.10.2016г. е
отменено въззивното решение и съдът е постановил друго.

Гр.д. № 1104/2016г. е образувано на 14.03.2016г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 945/2015г. по описа на ОС-
Благоевград, регистрирана в съда на 11.03.2016г. Разпределено е на
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съдия Русева на 14.03.2016г. и към делото е приложен протокол за избор
на докладчик, подписан от разпределящия Л. Т.. С определение от
05.04.2016г. съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. на
29.03.2016г. дело, е допуснал касационно обжалване на въззивното
решение. Наредено е делото да се докладва на председателя на Трето ГО
за насрочване. Насрочено е в о.с.з. на 07.06.2016г., когато е даден ход на
делото, докладвано е, даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение след съвещание. С решение от 15.06.2016г. съдът е
отменил въззивното решение и е постановил друго.

Гр.д. № 1952/2016г. е образувано на 05.05.2016г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 386/2015г. по описа на ОС-Видин,
регистрирана в съда на 03.05.2016г. Разпределено е на съдия Русева на
05.05.2016г. и към делото е приложен протокол за избор на докладчик,
подписан от разпределящия С. Г.. С определение от 25.05.2016г.
съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. на 19.05.2016г. дело, е
допуснал касационно обжалване на въззивното решение. На касатора е
предоставен едноседмичен срок за внасяне на държавна такса и
представяне на доказателства за това в деловодството на съда, като в
противен случай касационното производство ще бъде прекратено.
Наредено е делото да се докладва след изпълнение на указанията на
председателя на Трето гражданско отделение за насрочване. Насрочено
е в о.с.з. на 27.09.2016г., когато е даден ход на делото, докладвано е,
даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение
след съвещание. С решение от 12.10.2016г. съдът е отменил въззивното
решение и е постановил друго.

Гр.д. № 1063/2017г. е образувано на 14.03.2017г. по молба за
отмяна на влязло в сила решение по гр.дело № 1704/2016г. по описа на
ОС-Стара Загора, регистрирана в съда на 10.03.2017г.  С определение от
30.03.2017г. съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. на
28.03.2017г. дело, е допуснал до разглеждане молбата за отмяна.
Наредено е делото да се докладва на председателя на Трето ГО за
насрочване в открито съдебно заседание. Насрочено е в о.с.з. на
30.05.2017г., когато е даден ход на делото, докладвано е, даден е ход по
същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение след
съвещание. С решение от 12.06.2017г. молбата за отмяна е отхвърлена.

Гр.д. № 3462/2017г. е образувано на 29.08.2017г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 38/2017г. по описа на Апелативен
съд-Пловдив, регистрирана в съда на 25.08.2017г. С определение от
06.03.2018г. съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. на
13.02.2018г. дело, е допуснал касационно обжалване на въззивното
решение. Даден е едноседмичен срок на касатора да внесе по сметка на
ВКС държавна такса за разглеждане  на спора по същество и да
представи доказателства за това в деловодството, като е посочено, че
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при неизпълнение касационното производство ще бъде прекратено.
Наредено е делото да се докладва след изпълнение на указанията на
председателя на Трето ГО на ВКС за насрочване или при
неизпълнението им, за прекратяване. Указанието е изпълнено с молба от
07.03.2018г. Делото е насрочено в о.с.з. на 25.09.2018г., когато е даден
ход на делото, докладвано е, даден е ход по същество и съдът е обявил,
че ще се произнесе с решение след съвещание. С решение от
25.10.2018г. съдът е отменил частично въззивното решение.

Гр.д. № 3957/2017г. е образувано на 10.10.2017г. с разпореждане
на съдия Светла Димитрова - председател на Трето ГО по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 264/2017г. по описа на ОС-Сливен,
регистрирана в съда на 06.10.2017г. Разпределено е на съдия Русева на
10.10.2017г. и към делото е приложен протокол за избор на докладчик,
подписан от разпределящия Л. Т.. С определение от 05.04.2018г. съдът е
допуснал касационно обжалване на въззивното решение. Даден е
едноседмичен срок на касатора да внесе по сметка на ВКС държавна
такса за разглеждане  на спора по същество и да представи доказателства
за това в деловодството, като е посочено, че при неизпълнение
касационното производство ще бъде прекратено. Наредено е делото да
се докладва след изпълнение на указанията на председателя на Трето ГО
на ВКС за насрочване или при неизпълнението им, за прекратяване.
Указанието е изпълнено с молба от 18.04.2018г. Делото е насрочено в
о.с.з. на 30.10.2018г. С решение от 29.11.2018г. съдът е отменил
въззивното решение и е постановил друго.

Гр.д. № 270/2017г. е образувано на 20.01.2017г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 661/2016г. по описа на ОС-Плевен,
регистрирана в съда на 18.01.2017г. Разпределено е на съдия Русева на
20.01.2017г. и към делото е приложен протокол за избор на докладчик,
подписан от разпределящия Л. Т.. С определение от 12.06.2017г.
съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. на 30.05.2017г. дело, е
допуснал касационно обжалване на въззивното решение. Даден е
едноседмичен срок на касатора да внесе по сметка на ВКС държавна
такса за разглеждане  на спора по същество и да представи доказателства
за това в деловодството, като е посочено, че при неизпълнение
касационното производство ще бъде прекратено. Наредено е делото да
се докладва на председателя на Трето ГО на ВКС за насрочване или
прекратяване, при невнасяне на дължимата държавна такса. Насрочено е
в о.с.з. на 28.11.2017г., когато е даден ход на делото, докладвано е, даден
е ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение след
съвещание. С решение от 28.12.2017г. съдът е отменил въззивното
решение и е постановил друго.

Гр.д. № 1913/2017г. е образувано на 12.05.2017г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 2143/2016г. по описа на СГС,



252

регистрирана в съда на 10.05.2017г. Разпределено е на съдия Русева на
12.05.2017г. и към делото е приложен протокол за избор на докладчик,
подписан от разпределящия Л. Т.. С определение от 07.12.2017г.
съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. на 07.10.2017г. дело, е
допуснал касационно обжалване на въззивното решение. На касатора е
указано в едноседмичен срок да внесе държавна такса и представи на
доказателства за това в деловодството на съда, като при неизпълнение
касационното производство ще бъде прекратено. Наредено е делото да
се докладва след изпълнение на указанията на председателя на Трето ГО
за насрочване или при неизпълнението им, за прекратяване. Насрочено е
в о.с.з. на 27.03.2018г., когато е даден ход на делото, докладвано е, даден
е ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение след
съвещание. С решение от 04.04.2018г. съдът е потвърдил обжалваното
решение.

Граждански дела, разгледани в закрито съдебно заседание
по допустимост

Гр.д. № 3461/2016г. е образувано на 10.08.2016г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 92/2016г. по описа на ОС-Монтана,
регистрирана в съда на 08.08.2016г. С определение от 12.12.2016г.
съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. на 06.12.2016г. дело, не е
допуснал касационно обжалване на въззивното решение.

Гр.д. № 445/2017г. е образувано на 02.02.2017г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 276/2016г. по описа на Апелативен
съд-Враца, регистрирана в съда на 31.01.2017г.  С определение от
29.06.2017г. съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. на
13.06.2017г. дело, не е допуснал касационно обжалване на въззивното
решение.

Граждански дела, образувани преди 01.01.2016г.
и неприключени към 01.10.2018г.

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“ съдия Русева няма на доклад дела, образувани преди
01.01.2016г. и неприключени към 01.10.2018г.

Спрени производства по граждански дела,
образувани през 2016г. и през 2017г.

Гр.д. № 1009/2016г. е образувано на 09.03.2016г. по 2 бр. молби за
отмяна на влязло в сила решение по ч.гр.дело № 11598/2014г. по описа
на СГС, регистрирана в съда на 07.03.2016г.  С определение от
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21.03.2016г. съдът, изслушал докладваното в з.з. от 15.03.2016г. дело, е
спрял производството по делото, на основание чл. 292 вр. с чл. 229, ал. 1,
т. 7 ГПК, до приключване на производството по тълкувателно дело №
7/2014г. на ОСГТК на ВКС. С определение от 12.10.2017г., докладвано в
з.з. от 21.09.2017г., на основание чл. 230, ал. 1 ГПК /т.д. № 7/2014г. на
ОСГТК на ВКС е приключило с приемане на тълкувателно решение от
31.07.2017г./ производството по делото е възобновено и съдът е оставил
без разглеждане молбите за отмяна на влязлото в сила решение.

Гр.д. № 2759/2017г. е образувано на 07.07.2017г. с разпореждане
на съдия Бойка Стоилова - председател на Четвърто ГО по касационна
жалба срещу решение по в.гр.дело № 392/2017 по описа на ОС-Бургас,
регистрирана в съда на 05.07.2017г. Разпределено е на съдия Майя
Русева на 07.07.2017г. и към делото е приложен протокол за избор на
докладчик, подписан от разпределящия С. Г.. С определение от
14.12.2017г., изслушал докладваното в з.з. от 12.12.2017г. дело, съдът е
спрял производството на основание чл. 292 вр. с чл. 229, ал. 1, т. 7 ГПК
до приключване на производството по тълкувателно дело № 4/2017г. на
ОСГК на ВКС.

Граждански дела, образувани през 2016г. и през 2017г.,
по които е отменен хода по същество

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“ съдия Русева няма на доклад дела, образувани през
2016г. и през 2017г., по които е бил отменен хода по същество.

Частни граждански дела

Ч.гр.д. № 1070/2016г. е образувано на 12.03.2016г. по частна
жалба срещу определение по гр.дело № 4193/2015г. по описа на ВКС,
регистрирана в съда на 09.03.2016г. С определение от 31.03.2016г. съдът,
изслушал докладваното в з.з. на 29.03.2016г. дело, е потвърдил
определението по цитираното дело на ВКС.

Ч.гр.д. № 3774/2017г. е образувано на 27.09.2017г. по частна
жалба срещу определение по гр.дело № 1929/2017г. по описа на ВКС,
регистрирана в съда на 25.09.2017г. С определение от 13.10.2017г. съдът,
изслушал докладваното в з.з. на 12.10.2017г. дело, е потвърдил
определението по цитираното дело на ВКС.

Ч.гр.д. № 31/2017г. /петчленен състав/ е образувано на
02.06.2017г. по реда на чл. 135, ал. 4 АПК, по повдигната от РС-Варна
препирня за подсъдност с Административен съд-Варна, регистрирана в
съда на 02.06.2017г. С определение от 23.06.2017г. съдът, изслушал
докладваното в з.з. на 20.06.2017г. дело, е определил компетентния да
разгледа делото съд.
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Пети състав
Съдия Симеон Чаначев

Съдия Александър Цонев
 Съдия Диана Хитова

                             Съдия Симеон Чаначев

Съдия Симеон Чаначев е избран за съдия във ВКС от 1997г. /акт за
встъпване от 20.02.1997г./, до 01.09.2017г. е правораздавала в пети
състав, след 02.10.2017г.-във втори състав. Предоставените данни за
съдията са следните:

За 2016 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 47 бр., в това

число 38 бр. касационни дела и 9 бр. частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 126 бр., в това число 91 бр.

касационни дела  и 35 бр. частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 173 бр., в това число 129

бр. касационни дела и 44 бр. частни производства.
Свършени дела през годината 109 бр., в това число 75 бр.

касационни дела и 34 бр. частни производства. Свършени със съдебен
акт по същество общо 35 бр.

За 2017 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 67 бр., в това

число 58 бр. касационни дела и 9 бр. частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 112 бр., в това число 74 бр.

касационни дела и 38 бр. частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 179 бр., в това число 132

бр. касационни дела и 47 бр. частни производства.
Свършени дела през годината 109 бр., в това число 73 бр.

касационни дела и 36 бр. частни производства. Свършени със съдебен
акт по същество общо 35 бр.

Граждански дела, образувани през 2016г. и 2017г.,
разгледани в открито съдебно заседание

Гр.д. № 84/2016г. е образувано на 08.01.2016г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 173/2015г. по описа на ОС-Ловеч,
регистрирана в съда на 05.01.2016г. С определение от 13.04.2016г.
съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. на 28.01.2016г. дело, е
допуснал касационно обжалване на въззивното решение. На касаторите
е указано да внесат държавна такса по сметка на ВКС в едноседмичен
срок от съобщението и да представят документ за това в деловодството
на ВКС в същия срок. Наредено е делото да се докладва на председателя
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на Трето ГО на ВКС за насрочване в открито съдебно заседание с
призоваване на страните. Насрочено е в о.с.з. на 29.09.2016г., когато е
даден ход на делото, докладвано е, даден е ход по същество и съдът е
обявил, че ще се произнесе с решение след съвещание. С решение от
19.10.2016г. съдът е обезсилил въззивното решение и е върнал делото за
ново разглеждане от друг състав.

Гр.д. № 2240/2016г. е образувано на 25.05.2016г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 15258/2015г. по описа на СГС,
регистрирана в съда на 19.05.2016г. Разпределено е на съдия Чаначев на
25.05.2016г. и към делото е приложен протокол за избор на докладчик,
подписан от разпределящия Л. Т.. С определение от 18.07.2016г.
съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. на 09.06.2016г. дело, е
допуснал касационно обжалване на въззивното решение. Насрочено е в
о.с.з. на 27.10.2016г., когато е даден ход на делото, докладвано е, даден е
ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение след
съвещание. С решение от 13.12.2016г. съдът е обезсилил въззивно
решение и е върнал делото за ново разглеждане от друг състав на СГС.

Гр.д. № 5534/2016г. е образувано на 29.12.2016г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 7407/2016г. по описа на СГС,
регистрирана в съда на 27.12.2016г. Разпределено е на съдия Чаначев на
29.12.2016г. и към делото е приложен протокол за избор на докладчик,
подписан от разпределящия С. Г.. С определение от 29.06.2017г.
съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. на 04.05.2017г. дело, е
допуснал касационно обжалване на въззивното решение. Наредено е
делото да се докладва на председателя на Трето ГО на ВКС за
насрочване в открито съдебно заседание с призоваване на страните.
Насрочено е в о.с.з. на 19.10.2017г., когато е даден ход на делото,
докладвано е, даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение след съвещание. С решение от 28.11.2017г. съдът е
оставил в сила обжалваното решение.

Гр.д. № 3719/2017г. е образувано на 21.09.2017г. по молба за
отмяна на влязло в сила решение по гр.дело № 75574/2015г. по описа на
СРС, регистрирана в съда на 19.09.2017г. С определение от 02.11.2017г.
съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. на 19.10.2017г. дело, е
допуснал молбата до разглеждане. Наредено е делото да се докладва за
насрочване на председателя на Трето ГО. Насрочено е в о.с.з. на
25.01.2018г., когато е даден ход на делото, докладвано е, даден е ход по
същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение след
съвещание. С решение от 09.03.2018г. съдът е отменил на основание чл.
303, ал. 1, т. 5 ГПК решение по гр.дело № 75574/2015г. по описа на СРС.
Делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на СРС, което да
започне от процедурата по чл. 131 ГПК, съобразно изложените в
мотивите указания.
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Гр.д. № 1872/2017г. е образувано на 16.01.2017г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 340/2016г. по описа на ОС-Смолян,
регистрирана в съда на 12.01.2017г. Разпределено е на съдия Чаначев на
16.01.2017г. и към делото е приложен протокол за избор на докладчик,
подписан от разпределящия Л. Т.. С определение от 05.07.2017г.
съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. на 11.05.2017г. дело, е
допуснал касационно обжалване на въззивното решение. Наредено е
делото да се докладва на председателя на Трето ГО на ВКС за
насрочване в открито съдебно заседание с призоваване на страните.
Насрочено е в о.с.з. на 19.10.2017г., когато е даден ход на делото,
докладвано е, даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение след съвещание. С решение от 08.12.2017г. съдът е
отменил обжалваното решение и делото е върнато на ОС-Смолян за
ново разглеждане от друг състав.

Гр.д. № 2161/2017г. е образувано на 29.05.2017г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 13899/2016г. по описа на СГС,
регистрирана в съда на 25.05.2017г. Разпределено е на съдия Чаначев на
29.05.2017г. и към делото е приложен протокол за избор на докладчик,
подписан от разпределящия С. Г.. С определение от 23.11.2017г.
съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. на 09.11.2017г. дело, е
допуснал касационно обжалване на въззивното решение. На касатора е
указано  в едноседмичен срок от съобщението да представи
доказателства за внесена държавна такса, като при неизпълнение
касационната жалба ще бъде върната. Наредено е делото да се докладва
на председателя на Трето ГО на ВКС за насрочване в открито съдебно
заседание с приозоваване на страните. Насрочено е в о.с.з. на
22.03.2018г., когато е даден ход на делото, докладвано е, даден е ход по
същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение след
съвещание. С решение от 13.06.2018г. съдът е оставил в сила
обжалваното решение.

Граждански дела, разгледани в закрито съдебно заседание
по допустимост

Гр.д. № 329/2016г. е образувано на 25.01.2016г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 665/2015г. по описа на ОС-Плевен,
регистрирана в съда на 21.01.2016г. С определение от 26.04.2016г.
съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. на 04.02.2016г. дело, не е
допуснал касационно обжалване на въззивното решение.

Гр.д. № 243/2017г. е образувано на 18.01.2017г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 324/2016г. по описа на Софийски
окръжен съд, регистрирана в съда на 16.01.2017г. С определение от
26.07.2017г. съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. на
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11.05.2017г. дело, не е допуснал касационно обжалване на въззивното
решение.

Граждански дела, образувани преди 01.01.2016г. и
неприключени към 01.10.2018г.

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“ съдия Чаначев няма на доклад дела, образувани
преди 01.01.2016г. и неприключени към 01.10.2018г.

Спрени производства по граждански дела,
образувани през 2016г. и през 2017г.

Гр.д. № 2362/2017г. е образувано на 09.06.2017г. с разпореждане
на съдия Светла Димитрова - председател на Трето ГО по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 376/2016г. по описа на Апелативен
съд - Бургас, регистрирана в съда на 07.06.2017г. Разпределено е на
съдия Чаначев на 09.06.2017г. и към делото е приложен протокол за
избор на докладчик, подписан от разпределящия Л. Т.. С определение от
01.02.2018г.  в з.з. от 16.11.2017г. съдът е спрял производството по
делото, на основание чл. 292 ГПК, до приемане на тълкувателно
решение на ОСГТК на ВКС по тълкувателно дело № 2/2017г.

Граждански дела, образувани през 2016г. и през 2017г.,
по които е отменен хода по същество

Гр.д. № 827/2016г. е образувано на 25.02.2016г. по касационна
жалба срещу мълчалив отказ на Висшия адвокатски съвет за отмяна на
решение на Софийски адвокатски съвет, регистрирана в съда на
23.02.2016г. В о.с.з. на 27.10.2016г. е даден ход на делото, докладвано е,
даден е ход по същество съдът е обявил, че ще се произнесе с решение
след съвещание. С определение от 16.12.2016г., след като е изслушал
делото в з.з. от 27.10.2016г., съдебният състав е отменил определението
за даване ход по същество, поради липса на правен интерес. Жалбата е
оставена без разглеждане и производството по делото е прекратено.
Посочено е, че определението може да се обжалва пред друг състав на
ВКС в едноседмичен срок от съобщенията до страните, че е обявено.

Частни граждански дела
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Ч.гр.д. № 2712/2016г. е образувано на 24.06.2016г. по частна
жалба срещу определение по в.ч.гр.дело № 2362/2016г. по описа на СГС,
регистрирана в съда на 22.06.2016г. С определение от 04.08.2016г. съдът,
изслушал докладваното в з.з. на 22.07.2016г. дело, не е допуснал
касационно обжалване на определението по цитираното дело на СГС.

Ч.гр.д. № 2912/2017г. е образувано на 18.07.2017г. по частна
жалба срещу определение по ч.гр.дело № 223/2017г. по описа на ОС-
Сливен, регистрирана в съда на 14.07.2017г. С определение от
18.10.2017г. съдът, изслушал докладваното в з.з. на 21.09.2017г. дело, е
допуснал касационно обжалване на определението по цитираното дело
на ОС-Сливен.

Ч.гр.д. № 8/2017г. /петчленен състав/ е образувано на 25.01.2017г.
по реда на чл. 135, ал. 4 АПК, по повдигната от СРС препирня за
подсъдност с АССГ, регистрирана в съда на 25.01.2017г. С определение
от 13.04.2017г. съдът, изслушал докладваното в з.з. на 11.04.2017г. дело,
е спрял производството по делото до приключване с тълкувателно
постановление по т.д. № 2/2015г. на ОСГТК на ВКС и Първа и Втора
колегии на ВАС.

Съдия Александър Цонев

Съдия Александър Цонев е избран за съдия във ВКС от 2016г. /акт
за встъпване от 01.12.2016г./, от 02.12.2016г. до 01.09.2017г.
правораздава в пети състав, след 02.10.2017г.-във втори състав.
Предоставените данни за съдията са следните:

За 2016 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 0 бр., в това число

0 касационни дела и 0 частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 47 бр., в това число 43 бр.

касационни дела  и 4 частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 47 бр., в това число 43 бр.

касационни дела и 4 бр. частни производства.
Свършени дела през годината 23 бр., в това число 19 бр.

касационни дела и 4 бр. частни производства. Свършени със съдебен акт
по същество общо 3 бр.

За 2017 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 23 бр., в това

число 23 бр. касационни дела и 0 бр. частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 107 бр., в това число 74 бр.

касационни дела и 33 бр. частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 130 бр., в това число 97

бр. касационни дела и 33 бр. частни производства.
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Свършени дела през годината 94 бр., в това число 66 бр.
касационни дела и 28 бр. частни производства. Свършени със съдебен
акт по същество общо 32 бр.

Граждански дела, образувани през 2016г. и 2017г.,
разгледани в открито съдебно заседание

Гр.д. № 3165/2016г. е образувано на 21.07.2016г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.дело № 660/2015г. по описа на ОС-
Кюстендил, регистрирана в съда на 19.07.2016г. С определение от
06.12.2016г. съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. на
15.11.2016г. дело, е допуснал касационно обжалване на въззивното
решение. Наредено е делото да се докладва за насрочване. Насрочено е в
о.с.з. на 16.03.2017г., когато е даден ход на делото, докладвано е, даден е
ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение след
съвещание. С решение от 10.04.2017г. съдът е обезсилил въззивното
решение и решение от 19.06.2015г. на РС-Благоевград, и е върнал делото
на РС-Благоевград за ново разглеждане.

Гр.д. № 3812/2016г. е образувано на 08.09.2016г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.дело № 504/2016г. по описа на Апелативен
съд-Велико Търново, регистрирана в съда на 02.09.2016г. Разпределено е
първоначално на съдия Бонка Дечева, преразпределено на съдия Цонев
на 25.01.2017г., съгласно Разпореждане № 250/13.12.2016г. на зам.-
председателя на ВКС и ръководител на ГК, поради избирането на съдия
Дечева за член на КАК към СК на ВСС и към делото е приложен
протокол за избор на докладчик, подписан от разпределящия Л. Т.. С
определение от 22.02.2017г. съдебният състав, изслушал докладваното в
з.з. на 07.02.2017г. дело, е допуснал касационно обжалване на
въззивното решение. На жалбоподателя е указано в едноседмичен срок
от съобщението да представи доказателства за платена по сметката на
ВКС държавна такса, като в противен случай производството ще бъде
прекратено. Наредено е делото да се докладва за насрочване. Насрочено
е в о.с.з. на 16.05.2017г., когато е даден ход на делото, докладвано е,
даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение
след съвещание. С решение от 01.06.2017г. съдът е отменил въззивното
решение и вместо него е постановил друго.

Гр.д. № 3818/2016г. е образувано на 08.09.2016г. по касационни
жалби срещу решение по в.гр.дело № 7999/2015г. по описа на СГС,
регистрирана в съда на 02.09.2016г. Разпределено е първоначално на
съдия Бонка Дечева, преразпределено на съдия Цонев на 25.01.2017г.,
съгласно Разпореждане № 250/13.12.2016г. на заместника на
председателя на ВКС и ръководител на ГК, поради избирането на съдия
Дечева за член на КАК към СК на ВСС и към делото е приложен
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протокол за избор на докладчик, подписан от разпределящия С. Г.. С
определение от 20.02.2017г. съдебният състав, изслушал докладваното в
з.з. на 07.02.2017г. дело, е допуснал касационно обжалване на
въззивното решение по отношение на един от жалбоподателите. На
същия е указано в едноседмичен срок от съобщението да представи
квитанция за платена държавна такса по сметка на ВКС, като в противен
случай касационното производство ще бъде прекратено. Наредено е
делото да се докладва за насрочване. Насрочено е в о.с.з. на 16.05.2017г.,
когато е даден ход на делото, докладвано е, даден е ход по същество и
съдът е обявил, че ще се произнесе с решение след съвещание. С
решение от 26.05.2017г. съдът е отменил въззивното решение и е
постановил друго. С определение от 18.07.2017г. в з.з. от 17.07.2017г.
съдът е оставил без разглеждане молбите в частта, в която е поискал да
се присъдят разноски за първа и втора инстанция. На основание чл. 248,
ал. 1 от ГПК съдът е изменил решението от 26.05.2017г., с което е
осъдил ищеца да заплати на Държавата, представлявана от министъра на
финансите, сума за разноски за юрисконсултско възнаграждение пред
СРС.

Гр.д. № 534/2017г. е образувано на 09.02.2017г. по 2 бр.
касационни жалби срещу решение по в.гр.дело № 338/2016г. по описа на
Апелативен съд-Бургас, регистрирани в съда на 07.02.2017г. С
определение от 10.05.2017г. съдебният състав, изслушал докладваното в
з.з. на 27.04.2017г. дело, е допуснал касационно обжалване на
въззивното решение. На жалбоподателката е указано в едноседмичен
срок от съобщението да представи доказателства за платена държавна
такса по сметката на ВКС. Наредено е делото да се докладва за
насрочване. Насрочено е в о.с.з. на 28.09.2017г., когато е даден ход на
делото, докладвано е, даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение след съвещание. С решение от 11.10.2017г. съдът е
отменил въззивното решение и делото е върнато на нов състав на
Апелативен съд-Бургас за изпълнение на указанията.

Гр.д. № 4497/2017г. е образувано на 15.11.2017г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.дело № 2550/2017г. по описа на СГС,
регистрирана в съда на 13.11.2017г. С определение от 28.03.2018г.
съдебият състав, изслушал докладваното в з.з. на 08.03.2018г. дело, е
допуснал касационно обжалване на въззивното решение. На касаторите
е указано да представят квитанция за платена държавна такса по сметка
на ВКС, като в противен случай касационното производство ще бъде
прекратено. Наредено е делото да се докладва за насрочване. Насрочено
е в о.с.з. на 20.09.2018г., когато е даден ход на делото, докладвано е,
даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение
след съвещание. С решение от 10.10.2018г. обжалваното решение е
частично отменено.
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Гр.д. № 786/2017г. е образувано на 27.02.2017г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.дело № 1330/2016г. по описа на ОС-
Бургас, регистрирана в съда на 23.02.2017г. Разпределено е на съдия
Цонев на 27.02.2017г. и към делото е приложен протокол за избор на
докладчик, подписан от разпределящия Л. Т.. С определение от
29.05.2017г. съденият състав, изслушал докладваното в з.з. на
04.05.2017г. дело, е допуснал касационно обжалване на въззивното
решение. На жалбоподателя е указано в едноседмичен срок от
съобщението да представи доказателства за платена държавна такса по
сметката на ВКС, като в противен случай касационната жалба ще бъде
оставена без разглеждане. Наредено е делото да се докладва за
насрочване. Насрочено е в о.с.з. на 28.09.2017г., когато е даден ход на
делото, докладвано е, даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение след съвещание. С решение от 01.11.2017г. съдът е
отменил обжалваното решение и е постановил друго.

Гр.д. № 4048/2017г. е образувано на 16.10.2017г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.дело № 14647/2016г. по описа на СГС,
регистрирана в съда на 11.10.2017г. Разпределено е на съдия Цонев на
16.10.2017г. и към делото е приложен протокол за избор на докладчик,
подписан от разпределящия Л. Т.. С определение от 22.02.2018г.
съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. на 25.01.2018г. дело, е
допуснал касационно обжалване на въззивното решение. Наредено е
делото да се докладва за насрочване. Насрочено е в о.с.з. на 31.05.2018г.,
когато е даден ход на делото, докладвано е, даден е ход по същество и
съдът е обявил, че ще се произнесе с решение след съвещание. С
решение от 15.06.2018г. съдът е отменил обжалваното решение и е
постановил друго. С определение от 05.10.2018г. съдът е допълнил
решението си от 15.06.2018г. в частта за разноските.

Граждански дела, разгледани в закрито съдебно заседание
по допустимост

Гр.д. № 3504/2016г. е образувано на 12.08.2016г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.дело № 9115/2015г. по описа на СГС,
регистрирана в съда на 10.08.2016г. С определение от 13.12.2016г.
съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. на 01.12.2016г. дело, е
допуснал касационно обжалване на въззивното решение.

Гр.д. № 1559/2017г. е образувано на 19.04.2017г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.дело № 2948/2016г. по описа на СГС,
регистрирана в съда на 12.04.2017г. С определение от 28.06.2017г.
съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. от 08.06.2017г. дело, не е
допуснал касационно обжалване на въззивното решение.
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Граждански дела, образувани преди 01.01.2016г. и
неприключени към 01.10.2018г.

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“ съдия Цонев няма на доклад дела, образувани преди
01.01.2016г. и неприключени към 01.10.2018г.

Спрени производства по граждански дела,
образувани през 2016г. и през 2017г.

Т.д. № 61088/2016г. е образувано на 17.05.2016г. по касационна
жалба срещу решение по в.т.дело № 785/2015г. по описа на Апелативен
съд-Пловдив, регистрирана в съда на 12.05.2016г. Разпределено е на
съдия Дария Проданова на 17.05.2016г. и към делото е приложен
протокол за избор на докладчик, подписан от разпределящия М. Х.. В
изпълнение на Заповед № 839 от 18.05.2016г. на председателя на ВКС,
делото е преразпределено на съдия Таня Митова на 16.06.2016г. и към
него е приложен протокол за избор на докладчик, подписан от
разпределящия С. Г.. С разпореждане от 28.10.2016г. на зам.-
председателя на ВКС и ръководител на Гражданска колегия е възложено
съдия Александър Цонев да е докладчик на мястото на съдия Таня
Митова в закрито съдебно заседание на насрочените на 03.11.2016г. дела
на Първи състав на Трето ГО на ВКС /като едно от делата е т.д. №
61088/2016г./, в състав със съдиите Емил Томов и Драгомир Драгнев,
като по делата да се произнесат след 07.11.2016г. на дати, съгласувани с
постоянните членове на състава. Делото е преразпределено на съдия
Александър Цонев на 06.01.2017г. и към него е приложен протокол за
избор на докладчик, подписан от разпределящия служител С. Г.. С
разпореждане от 15.03.2017г. на зам.- председателя на ВКС и
ръководител на Гражданска колегия е възложено на съдия Илияна
Папазова участие като член на състава по гр.д. № 61088/2016г. С
протоколно определение от 16.03.2017г. съдът е спрял производството
по делото до постановяване на тълкувателното решение, образувано по
тълкувателно дело № 3/2016г. на ОСГТК на ВКС.

Граждански дела, образувани през 2016г. и през 2017г.,
по които е отменен хода по същество

Гр.д. № 3193/2016г. е образувано на 22.07.2016г. по молба за
отмяна на влязло в сила решение по гр.дело № 638/2010г. по описа на
Апелативен съд-София, регистрирана в съда на 20.07.2016г. В о.с.з. на
29.11.2016г. е даден ход на делото, докладвано е, даден е ход по
същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение след
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съвещание. С протоколно определение от 15.12.2016г. съдебният състав
е отменил хода по същество поради недопустимост на молбата, оставил
е същата без разглеждане и е прекратил производството по делото.

                            Частни граждански дела

Ч.гр.д. № 3414/2016г. е образувано на 08.08.2016г. по частна
жалба срещу определение по гр.дело № 937/2016г. по описа на ОС-Русе,
регистрирана в съда на 04.08.2016г. С определение от 23.12.2016г. съдът,
изслушал докладваното в з.з. на 06.12.2016г. дело, е потвърдил
определението по цитираното дело  на ОС-Русе.

Ч.гр.д. № 3943/2017г. е образувано на 09.10.2017г. по частна
жалба срещу определение по гр.дело № 2789/2017г. по описа на ВКС,
регистрирана в съда на 05.10.2017г. С определение от 19.10.2017г. съдът,
след като е изслушал докладваното в з.з. от 18.10.2017г. дело, е
потвърдил определението по цитираното дело на ВКС.

Ч.гр.д. № 39/2017г. /петчленен състав/ е образувано на
14.08.2017г. по реда на чл. 135, ал. 4 АПК, по повдигната от СРС
препирня за подсъдност с АССГ, регистрирана в съда на 14.08.2017г. С
определение от 04.10.2017г. съдът, изслушал докладваното в з.з. на
27.09.2017г. дело, на основание чл. 292 ГПК във връзка с чл. 144 АПК, е
спрял производството по делото до постановяване на тълкувателно
постановление по тълкувателно дело № 2/2015г. на ОСГТК на ВКС и
Първа и Втора колегии на ВАС.

                            Съдия Диана Хитова

Съдия Диана Хитова е избрана за съдия във ВКС от 2012г. /акт за
встъпване от 05.07.2012г./, до 01.09.2017г. е правораздавала в пети
състав, от 02.10.2017г.-във втори състав. Предоставените данни за
съдията са следните:

За 2016 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 45 бр., в това

число 37 бр. касационни дела и 8 бр. частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 127 бр., в това число 91 нр.

касационни дела  и 36 бр. частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 172 бр., в това число 128

бр. касационни дела и 44 бр. частни производства.
Свършени дела през годината 112 бр., в това число 76 бр.

касационни дела и 36 бр. частни производства. Свършени със съдебен
акт по същество общо 31 бр.

За 2017 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 59 бр., в това

число 53 бр. касационни дела и 6 бр. частни производства.
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Брой дела, постъпили през годината – 111 бр., в това число 72 бр.
касационни дела и 39 бр. частни производства.

Общо дела за разглеждане през годината 170 бр., в това число 125
бр. касационни дела и 45 бр. частни производства.

Свършени дела през годината 115 бр., в това число 78 бр.
касационни дела и 37 бр. частни производства. Свършени със съдебен
акт по същество общо 35 бр.

Граждански дела, образувани през 2016 г. и 2017 г.
и разгледани в открито съдебно заседание

Гр. д. № 2849/2016 г. е образувано на 04.07.2016 г. по жалба от
23.06.2016 г. срещу решение на Дисциплинарната комисия на Камарата
на частните съдебни изпълнители. Разпределено е на докладчик в деня
на образуването. Насрочено е за разглеждане в открито съдебно
заседание на 29.09.2016 г. В заседание от тази дата е даден ход по
същество. С решение от 04.11.2016г. жалбата е оставена без уважение.

Гр. д. № 151/2017 г. е образувано на 12.01.2017 г. по касационна
жалба от 12.01.2017 г., регистрирана в съда срещу решение на
Апелативен съд – Бургас по гр. д. № 208/2016 г., и присъединена
впоследствие частна жалба срещу определение на въззивния съд.
Разпределено е на съдия-докладчик в деня на образуването.
Производството е насрочено в закрито заседание по чл. 288 ГПК за
11.05.2017 г. С определение от 17.07.2017 г. е допуснато касационно
обжалване, указан е едноседмичен срок за представяне на доказателство
за внесена държавна такса с предупреждение, че делото ще бъде
прекратено, в случай че указанията не бъдат изпълнени. Делото е
разгледано в открито заседание на 19.10.2017 г., когато е даден ход по
същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение след
съвещание. С решение от 06.11.2017 г. е обезсилено обжалваното
решение и е отменено определението и делото е върнато за разглеждане
от друг състав на Апелативен съд – Бургас на 08.11.2017 г.

Граждански дела, разгледани в закрито заседание
по допустимост

Гр. д. № 2621/2016 г. е образувано на 20.06.2016 г. по касационна
жалба от 16.06.2016 г.  срещу решение но Окръжен съд – Перник по гр.
д. № 63/2016 г. Делото е насрочено в закрито заседание по чл. 288 ГПК
за 29.09.2016 г. С определение от 04.11.2016 г. съдът не е допуснал
касационно обжалване и е върнал делото на 07.11.2016 г. на
първоинстанционния съд.
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Гр. д. № 274/2017 г. е образувано на 20.01.2017 г. по касационна
жалба от 18.01.2017 г. срещу решение на Окръжен съд – Пловдив по гр.
д. № 2088/2016 г. Разпределено е на докладчик в деня на образуването.
Производството е насрочено за разглеждане в закрито заседание по
допустимост на 11.05.2017 г. С определение от 13.06.2017 г. не е
допуснато касационно обжалване и делото е върнато на 14.06.2017 г.

Граждански дела, образувани преди 01.01.2016 г.
и неприключени към 01.10.2018 г.

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“ съдия Хитова няма на доклад дела, образувани преди
01.01.2016 г. и неприключени към 01.10.2018 г.

Спрени производства по граждански дела,
образувани през 2016 г. и 2017 г.

Гр. д. № 5392/2016 г. е образувано на 19.12.2016 г. по касационна
жалба, регистрирана на 15.12.2016 г. срещу решение на Окръжен съд –
Сливен по гр. д. № 190/2016 г. С изрично разпореждане от 19.12.2016 г.
на съдия Бойка Стоилова – председател на Четвърто ГО, след извършена
проверка за редовността на жалбата, е разпоредено да се образува
производство по чл. 288 ГПК. Разпределено е на докладчик в деня на
образуването, видно от протокола за избор. В печата на съда, положен
върху протокола за избор, е отбелязана датата на образуване на делото.
Насрочено е за разглеждане в открито заседание за 27.04.2017 г. С
определение от 13.07.2017 г. съдът е постановил спиране на
производството до приемане на тълкувателно дело № 1/2017 г. на
ОСГТК., след като е приел, че включва за разглеждане въпроси, имащи
обуславящ характер.

Гр. д. № 3643/2017 г. е образувано на 14.09.2017 г. по касационна
жалба от 12.09.2017 г. срещу решение на Софийски градски съд по гр. д.
№ 7797/2016 г. Разпределено е на докладчик в деня на образуването на
съдия Ваня Атанасова, видно от протокола за избор. С разпореждане от
14.09.2017 г. на съдия Светла Димитрова – председател на Трето ГО, е
наредено да се образува производство по реда на чл. 288 ГПК. Съдебно
заседание по допустимостта е насрочено за 30.11.2017 г. С разпореждане
от 02.10.2017 г. делото е преразпределено съдия Диана Хитова. С
определение от 11.01.2018 г. съдът е постановил спиране на
производството по делото до приемане на тълк. д. № 2/2017 г. на ОСГТК
на ВКС.
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Граждански дела, образувани през 2016 г. и 2017 г.,
по които е отменен ходът по същество

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“ съдия Хитова няма на доклад дела, образувани през
2016 г. и през 2017 г., по които е бил отменен ходът по същество.

Частни граждански дела

Ч. гр. д. № 1615/2016 г. е образувано на 12.04.2016 г.по частна
жалба от 08.04.2016 г. срещу определение по гр.д. № 345/2016г. на друг
състав на ВКС, с което е оставена без разглеждане молба за отмяна на
влязло в сила решение. Производството е насрочено за разглеждане в
закрито заседание на 28.04.2016 г. Съдът се е произнесъл с определение
от 10.05.2016 г., с което е потвърдено обжалваното определение и е
върнал делото на 11.05.2016 г.

Ч. гр. д. № 4131/2017 г. е образувано на 20.10.2017 г. по частна
жалба срещу определение на Софийски градски съд по ч. гр. д. №
6903/2017 г., регистрирана на 18.10.2017 г. Делото е насрочено в закрито
заседание по чл. 288 ГПК. Съдът се е произнесъл по жалбата с
определение от 10.11.2017 г., с което е оставил жалбата без разглеждане
и делото е върнато на 08.01.2018 г.

Ч. гр. д. № 17/2017 г. /петчленен състав/ е образувано на
21.02.2017 г. чл. 135, ал. 4 АПК по възникнал спор за подсъдност,
постъпил от Районен съд – Плевен. Производството е насрочено за
разглеждане в закрито съдебно заседание за 27.03.2017 г. С определение
от 10.04.2017 г. е определен компетентния да разгледа исковата молба
съд и е изпратил делото на Административен съд – Плевен.

Всичко свършени дела с определения от съдебните състави в
Трето отделение, ГК,  по  докладчици:

Видно от предоставените данни от началник отдел „ИСКСС“ на
ВКС Индивидуални параментри за магистратите – движение на дела,
статистически данни за 2016г. и 2017г., информацията за постановените
определения от съдебните състави в отделението е следната:

За 2016г.
  съдия -докладчик                                 бр.  определения

Светла Димитрова                                               89
Таня Митова                                                        33
Капка Юстиниянова                                          122
Даниела Стоянова                                              135
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Емил Томов                                                        136
Драгомир Драгнев                                             115
Любка Богданова                                                 71
Геновева Димитрова                                            24
Мария Иванова                                                   125
Жива Декова                                                       115
Олга Керелскa                                                    126
Ценка Георгиева                                                  86
Илияна Папазова                                               121
Майя Русева                                                       105
Симеон Чаначев                                                 132
Александър Цонев                                               29
Диана Хитова                                                     131

За 2017г.
съдия -докладчик                              бр.  определения
Светла Димитрова                                               78
Капка Юстиниянова                                            66
Даниела Стоянова                                              131
Емил Томов                                                        124
Драгомир Драгнев                                             130
Любка Богданова                                                   5
Геновева Димитрова                                         133
Мария Иванова                                                  160
Жива Декова                                                      137
Олга Керелскa                                                     85
Ценка Георгиева                                                   6
Илияна Папазова                                               150
Майя Русева                                                       142
Симеон Чаначев                                                 148
Александър Цонев                                             116
Диана Хитова                                                     143

Граждански дела, разгледани в о.с.з., по които решението е
постановено след едномесечен срок от съдебните състави в Трето
отделение, ГК, по докладчици:

Видно от предоставените от началник отдел „ИСКСС“ на ВКС
данни за делата, образувани през 2016 и 2017г. в ГК, информацията за
постановените решения от съдебните състави в отделението след
едномесечния срок, към 24.01.2019г. е следната:
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съдия -докладчик            2016г.                   2017г.
Светла Димитрова                                  13 бр. дела 11 бр. дела
Таня Митова                                         1 бр. дела             0
Капка Юстиниянова                                 1 бр. дела               0
Даниела Стоянова 11 бр. дела              11 бр. дела
Емил Томов 12 бр. дела              12 бр. дела
Драгомир Драгнев                                    0 бр. дела                0
Любка Богданова                                      1 бр. дела                0
Геновева Николаева 6 бр. дела              12 бр. дела
Мария Иванова                                         7 бр. дела 10 бр. дела
Жива Декова                                             8 бр. дела 9 бр. дела
Олга Керелскa                                        16 бр. дела                   -
Ценка Георгиева                                       0 бр. дела                  -
Илияна Папазова                                      8 бр. дела              11 бр. дела
Майя Русева                                              0 бр. дела                0
Симеон Чаначев                                      12 бр. дела 7 бр. дела
Александър Цонев                                    1 бр. дела 5 бр. дела
Диана Хитова                                            4 бр. дела                5 бр. дела

КОНСТАТАЦИИ:

Видно от предоставените от началник на отдел „ИСКСС“ на ВКС
справки за постановените съдебни решения по дела, образувани 2016г. и
2017г., към 24.01.2019г., както и за всичко свършени дела с определения
през 2016г. и 2017г., по съдии- докладчици в Трето отделение, ГК на
ВКС, информацията е следната:

Съдия Драгомир Драгнев е постановил за 2016г. (23 броя) и
2017г. (15 броя) - общо 38 решения, всичките в едномесечен срок.

В проверявания период е постановил общо 245 определения,
съответно 115 определения през 2016 г. и 130 през 2017 г.

Съдия Майя Русева е постановила за 2016г. (22 броя) и 2017г. (21
броя) - общо 43 решения, всичките в едномесечен срок.

В проверявания период е постановила общо 247 определения,
съответно 105 определения през 2016 г. и 142 през 2017 г.

Съдия Светла Димитрова е постановила за 2016г. решения по 20
бр. дела – по 7 от делата решенията са постановени в едномесечен срок и
по 13 от делата решенията са постановени след едномесечния срок, в
разумен тримесечен срок.

За 2017г. съдия Димитрова е постановила решения по 13 бр. дела –
по 2 от делата решенията са постановени в едномесечен срок и по 11 от
делата решенията са постановени след едномесечния срок, в разумен
тримесечен срок.
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В проверявания период е постановила общо 167 определения,
съответно 89 определения през 2016 г. и 78 през 2017 г.

Съдия Таня Митова е постановила за 2016г. решения по 2 бр.
дела – по 1 дело решението е постановено в едномесечен срок и по 1
дело решението е постановено след едномесечния срок, в разумен
тримесечен срок.

В проверявания период е постановила общо 33  определения през
2016 г.

Съдия Капка Юстиниянова е постановила за 2016г.  решения по
7 бр. дела – по 6 от делата решенията са постановени в едномесечен срок
и по 1 дело решението е постановено след едномесечния срок, в разумен
тримесечен срок.

За 2017г. съдия Юстиниянова е постановила решения по 2 дела,
постановени в едномесечен срок.

В проверявания период е постановила общо 188  определения,
съответно 122 определения през 2016 г. и 66 през 2017 г.

Съдия Даниела Стоянова е постановила за 2016г. решения по 17
бр. дела – по 6 от делата решенията са постановени в едномесечен срок
и по 11 от делата решенията са постановени след едномесечния срок, в
разумен тримесечен срок.

За 2017г. съдия Стоянова е постановила решения по 18 бр. дела –
по 7 от делата решенията са постановени в едномесечен срок и по 11 от
делата решенията са постановени след едномесечния срок, в разумен
тримесечен срок.

В проверявания период е постановила общо 266 определения,
съответно 135 определения през 2016 г. и 131 през 2017 г.

Съдия Емил Томов е постановил за 2016г. решения по 17 бр. дела
– по 5 дела решенията са постановени в едномесечен срок, по 11 дела
решенията са постановени след едномесечния срок, в разумен
тримесечен срок и по едно дело решението е постановано  след 3 месеца
– по гр.д. № 40/2016 г. - 64 дни след едномесечния срок.

За 2017г. съдия Томов е постановил решения по 17 бр. дела – по 5
от делата решенията са постановени в едномесечен срок и по 12 от
делата решенията са постановени след едномесечния срок, в разумен
тримесечен срок.

В проверявания период е постановила общо 260 определения,
съответно 136 определения през 2016 г. и 124 през 2017 г.

Съдия Любка Богданова е постановила за 2016г. решения по 5
бр. дела – по 4 от делата решенията са постановени в едномесечен срок и
по 1 дело решението е постановено след едномесечния срок, в разумен
тримесечен срок.

За 2017г. съдия Богданова е постановила решение по едно дело, в
едномесечен срок.
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В проверявания период е постановила общо 76 определения,
съответно 71 определения през 2016 г. и  5 през 2017 г.

Съдия Геновева Димитрова е постановила за 2016г. решения по
12 бр. дела – по 6 от делата решенията са постановени в едномесечен
срок и по 6 от делата решенията са постановени след едномесечния срок,
в разумен тримесечен срок.

За 2017г. съдия Николаева е постановила решения по 18 бр. дела –
по 6 от делата решенията са постановени в едномесечен срок, по 11 от
делата решенията са постановени след едномесечния срок, в разумен
тримесечен срок и по едно дело решението е постановено над 3 месеца -
по гр.д. № 5113/2017г. - 62 дни след едномесечния срок.

В проверявания период е постановила общо 157 определения,
съответно 24 определения през 2016 г. и 133 през 2017 г.

Съдия Мария Иванова е постановила за 2016г.  решения по 21
бр. дела – по 14 от делата решенията са постановени в едномесечен срок
и по 7 от делата решенията са постановени след едномесечния срок, в
разумен тримесечен срок.

За 2017г. съдия Иванова е постановила решения по 14 бр. дела –
по 4 от делата решенията са постановени в едномесечен срок и по 10 от
делата решенията са постановени след едномесечния срок, в разумен
тримесечен срок.

В проверявания период е постановила общо 285 определения,
съответно 125 определения през 2016 г. и 160 през 2017 г.

Съдия Жива Декова е постановила за 2016г.  решения по 15 бр.
дела – по 7 от делата решенията са постановени в едномесечен срок, по 5
от делата решенията са постановени след едномесечния срок, в разумен
тримесечен срок и по 3 от делата решенията са постановени над 3
месеца / пр. -  по гр.д. № 4431/2016г. - 95 дни след едномесечния срок/.

За 2017г. съдия Декова е постановила решения по 9 бр. дела – по 6
от делата решенията са постановени след едномесечния срок, в разумен
тримесечен срок и по 3 от делата решенията са над 3 месеца / пр. -  по
гр.д. № 5015/2017г., е постановено 132 дни след едномесечния срок и по
гр.д. № 834/2017г., решението е постановено 88 дни след едномесечния
срок/.

В проверявания период е постановила общо 252 определения,
съответно 115 определения през 2016 г. и  137 през 2017 г.

Съдия Олга Керелскa е постановила за 2016г. решения по 16 бр.
дела – по 10 от делата решенията са постановени след едномесечния
срок, в разумен тримесечен срок и по 6 от делата решенията са
постановени над 3 месеца /пр. -  по гр.д. № 3143/2016г., решението е
постановено 130 дни след едномесечния срок, по гр.д. № 60254/2016г.,
решението е постановено 97 дни след едномесечния срок/.
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В цитираната справка на началник на отдел „ИСКСС“ на ВКС не
се съдържат данни за постановените решения през 2017г.

В проверявания период е постановила общо  211  определения,
съответно 126 определения през 2016 г. и  85 през 2017 г.

Съдия Ценка Георгиева е постановила за 2016г. решения по 3 бр.
дела, постановени в едномесечен срок.

За 2017г. – няма постановени решения по дела на нейн доклад.
В проверявания период е постановила общо 92 определения,

съответно 86 определения през 2016 г. и 6 през 2017 г.
Съдия Илияна Папазова е постановила за 2016г. решения по 27

бр. дела – по 19 от делата решенията са постановени в едномесечен срок
и по 8 от делата решенията са постановени след едномесечния срок, в
разумен тримесечен срок.

За 2017г. съдия Папазова е постановила решения по 18 бр. дела –
по 7 от делата решенията са постановени в едномесечен срок и по 11 от
делата решенията са постановени след едномесечния срок, в разумен
тримесечен срок.

В проверявания период е постановила общо 271 определения,
съответно 121  определения през 2016 г. и 150 през 2017 г.

Съдия Симеон Чаначев е постановил за 2016г. решения по 14 бр.
дела – по 2 от делата решенията са постановени в едномесечен срок и по
12 от делата решенията са постановени след едномесечния срок, в
разумен тримесечен срок.

За 2017г. съдия Чаначев е постановил решения по 7 бр. дела –  по 6
от делата решенията са постановени след едномесечния срок, в разумен
тримесечен срок и по 1 дело решението е постановено над 3 месеца – по
гр.д. № 2595/2017г. -решението е постановено 62 дни след едномесечния
срок. Няма дела, по които решенията са постановени в едномесечен
срок.

В проверявания период е постановила общо 280 определения,
съответно 132 определения през 2016 г. и  148 през 2017 г.

Съдия Александър Цонев е постановил за 2016г. решения по 9
бр. дела – по 8 от делата решенията са постановени в едномесечен срок и
по 1 дело решението е постановено след едномесечния срок, в разумен
тримесечен срок.

За 2017г. съдия Цонев е постановил решения по 18 бр. дела – по 13
от делата решенията са постановени в едномесечен срок и по 5 от делата
решенията са постановени след едномесечния срок, в разумен
тримесечен срок.

В проверявания период е постановила общо 145  определения,
съответно 29 определения през 2016 г. и 116 през 2017 г.

Съдия Диана Хитова е постановила за 2016г. решения по 9 бр.
дела – по 5 от делата решенията са постановени в едномесечен срок и по
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4 от делата решенията са постановени след едномесечния срок, в
разумен тримесечен срок.

За 2017г. съдия Хитова е постановила решения по 6 бр. дела – по
едно дело решението е постановено в едномесечен срок и по 5 делата
решенията са постановени след едномесечния срок, в разумен
тримесечен срок.

В проверявания период е постановила общо 274 определения,
съответно 131 определения през 2016 г. и 143 през 2017 г.

Към момента на проверката, видно от предоставената от началник
отдел „ ИСКСС“ на ВКС справка за дела, образувани през 2016г. и
2017г., без постановен съдебен акт след едномесечния срок, по съдии-
докладчици в Трето ГО, Гражданска колегия, информацията е следната:

Съдия Даниела Стоянова – по 1 дело не е постановен съдебния
акт – 97 дни след едномесечния срок към 24.01.2019г. (гр.д. №
4104/2017г.- решението е постановено след справката- на 14.02.2019г.)

Съдия Емил Томов – по 1 дело не е постановен съдебния акт – 26
дни след едномесечния срок към 24.01.2019г. (гр.д. № 4268/2017г.-
решението е постановено след справката – на 21.02.2019г.)

Съдия Жива Декова – по 1 дело не е постановен съдебния акт –
90 дни след едномесечния срок към 24.01.2019г. (гр.д. № 2957/2017г. –
решението е постановено след справката- на 18.02.2019г.).

ЧЕТВЪРТО ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ

Първи състав
Съдия Бойка Стоилова

Съдия Мими Фурнаджиева
Съдия Велислав Павков

Съдия Бойка Стоилова – председател на
Четвърто гражданско отделение /до 18.01.2019г./

Съдия Бойка Стоилова е избрана за съдия във ВКС от 24.02.2003г.
/акт за встъпване от 24.02.2003г./, от 01.11.2010г. е и.ф. председател на
Четвърто ГО, а от 18.12.2013г. е избрана за председател на Четвърто ГО,
която длъжност е изпълнявала през периода на проверката. Председател
е на първи състав, Четвърто ГО, ГК, с членове съдия Мими
Фурнаджиева и съдия Велислав Павков. Предоставените данни за
съдията са следните:

За 2016 г. –
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Брой несвършени дела в началото на годината – 37 бр., в това
число 37 бр.  касационни дела и 0 бр. частни производства.

Брой дела, постъпили през годината – 77 бр., в това число 77 бр.
касационни дела  и 0 бр. частни производства.

Общо дела за разглеждане през годината 114 бр., в това число 114
бр. касационни дела и 0 бр. частни производства.

Свършени дела през годината 62 бр., в това число 62 бр.
касационни дела и 0 бр. частни производства. Свършени със съдебен акт
по същество общо 32 бр.

За 2017 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 56 бр., в това

число 56 бр.  касационни дела и 0 бр. частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 55 бр., в това число 55 бр.

касационни дела и 0 бр. частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 111 бр., в това число 111

бр. касационни дела и 0 бр. частни производства.
Свършени дела през годината 62 бр., в това число 62 бр.

касационни дела и 0 бр. частни производства. Свършени със съдебен акт
по същество общо 17 бр.

Граждански дела, образувани през 2016г. и през 2017г.,
разгледани в открито съдебно заседание

Гр.д. № 650/2016г. е образувано и разпределено на 16.02.2016г. по
касационна жалба срещу решение по гр.дело № 212/2015г. по описа на
ОС-Варна, регистрирана в съда на 12.02.2016г. Проведено е едно
открито съдебно заседание на 18.04.2016г., в което делото е докладвано,
даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение
след съвещание. Решение, с което молбата е оставена без уважение, е
постановено на 27.05.2016г.

Гр.д. № 87/2017г. е образувано на 09.01.2017г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 227/2005г. по описа на СРС,
регистрирана в съда на 05.01.2017г. С разпореждане в з.з. от 26.01.2017г.
препис от жалбата е изпратен на ответника за отговор. С определение в
з.з. от 26.04.2017г. делото е насрочено в о.с.з. за 05.06.2017г., отсрочено
за 25.09.2017г. поради невъзможност за призоваване на ответната
страна. В това съдебно заседание е даден ход по същество и съдът е
обявил, че ще се произнесе с решение след съвещание. Решение, с което
молбата е оставена без уважение, е постановено на 16.11.2017г.

Гр.д. № 2499/2016г. е образувано на 13.06.2016г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 8213/2015г. на СГС, регистрирана в
съда на 09.06.2016г. и разпределено на доклад на 13.06.2016г. По делото
е приложен протокол от избор на докладчик. С определение от
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29.09.2016г. съдът, изслушал докладваното в з.з. на 19.09.2016г. дело, е
допуснал касационно обжалване на решението. Насрочено е о.с.з. за
05.12.2016г., в което е даден ход по същество и съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение след съвещание. Решението е постановено на
07.03.2017г., с което е оставено в сила решението на СГС.

Гр.д. № 5434/2016г. е образувано на 21.12.2016г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.дело № 313/2016г. на АС-Варна,
регистрирана в съда на 19.12.2016г., разпределено е на доклад на
21.12.2016г. и по делото е приложен протокол от избор на съдия-
докладчик. С определение от 01.08.2016г., след като е изслушано
докладваното дело в з.з. на 05.06.2016г., е допуснато касационно
обжалване на решението и на страните са дадени указания. Насрочено е
о.с.з. за 04.12.2017г., в което е даден ход по същество и съдът е обявил,
че ще се произнесе с решение след съвещание. Решението е постановено
на 02.04.2018г., с което частично е отменено обжалваното решение.

Гр.д. № 4552/2017г. е образувано с разпореждане на председателя
на 16.11.2017г. по касационна жалба срещу решение по в.гр.дело №
674/2017г. по описа на САС, регистрирана в съда на 14.11.2017г.
Разпределено е на съдия Стоилова на 16.11.2017г. и към делото е
приложен протокол за избор на докладчик, подписан от разпределящия
служител. Върху протокола е поставен печат, с който делото е
насрочено в о.с.з. за 05.11.2018г. С определение в з.з. от 23.11.2017г.
съдът частично е оставил касационната жалба без разглеждане.
Насрочено е  з.з. на 23.04.2018г. за произнасяне по допускане на
касационно обжалване. С определение от 07.06.2018г., след като е
изслушано докладваното дело в з.з. на 23.04.2018г., е допуснато
касационно обжалване на решението. В проведеното о.с.з. на
05.11.2018г. делото е обявено за решаване. С решение от 07.01.2019г.
съдът е отменил въззивното решение и е постановил друго.

Гр.д. № 4002/2017г. е образувано на 12.10.2017г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.дело № 1999/2017г. по описа на СГС,
регистрирана в съда на 10.10.2017г. Разпределено е на съдия Стоилова
на 12.10.2017г. и към делото е приложен протокол за избор на
докладчик, подписан от разпределящия служител. Върху протокола е
поставен печат, с който делото е насрочено в о.с.з. за 05.11.2018г. С
ръкописно разпореждане без дата е насрочено з.з. на 26.03.2018г., за
произнасяне по допускане.  С определение от 15.05.2018г., след като е
изслушано докладваното дело в з.з. на 26.03.2018г., е допуснато
касационно обжалване на решението. Насрочено е открито съдебно
заседание за 05.11.2018г., в което е докладвана касационната жалба,
даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение
след съвещание. С решение от 15.05.2019г. съдът е оставил в сила
обжалваното решение.
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Гр.д. № 2508/2017г. е образувано на 21.06.2017г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.д. № 682/2016г. на АС-Пловдив,
регистрирана в съда на 19.06.2017г. По делото е приложен протокол за
избор на докладчик от 21.06.2017г. С определение от 06.03.2018г., след
като е изслушано докладваното дело в з.з. на 04.12.2017г., е допуснато
касационно обжалване на решението. Открито с.з. е насрочено за
04.06.2018г., в което делото е докладвано, даден е ход по същество и
съдът е обявил, че ще се произнесе с решение след съвещание. С
решение от 06.08.2018г. е отменено обжалваното решение.

Гр.д. № 2908/2017г. е образувано на 18.07.2017г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.д. № 8557/2016г. на СГС, регистрирана в
съда на 14.07.2017г. Разпределено е на доклад на 18.07.2017г. и по
делото е приложен протокол от избор на докладчик. С определение от
27.02.2018г., след като е изслушано докладваното дело в з.з. на
22.01.2017г., е допуснато касационно обжалване на решението. Открито
с.з. е насрочено за 14.05.2018г., в което делото е докладвано, даден е ход
по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение след
съвещание. С решение от 06.08.2018г. е отменено обжалваното решение.

Граждански дела, разгледани в закрито съдебно заседание
по допустимост

Гр.д. № 396/2016г. е образувано на 29.01.2016г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 17858/2014г. по описа на СГС,
регистрирана в съда на 26.01.2016г. С определение от 16.03.2016г., след
като е изслушано докладваното дело в з.з. на 07.03.2016г., не е
допуснато касационно обжалване на решението.

Гр.д. № 1069/2017г. е образувано на 14.03.2017г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.дело № 1698/2016г. по описа на ОС-
Бургас, регистрирана в съда на 09.03.2017г. С определение от
02.06.2017г., след като е изслушано докладваното дело в з.з. на
22.05.2017г., не е допуснато касационно обжалване на решението.

Граждански дела, образувани преди 01.01.2016г.
 и неприключени към 01.10.2018г.

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“ съдия Стоилова няма дела, образувани преди
01.01.2016г. и неприключени към 01.10.2018г.

Спрени производства по граждански дела,
образувани през 2016г. и през 2017г.



276

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“ съдия Стоилова няма спрени производства по
граждански дела, образувани през 2016г. и 2017г.

Граждански дела, образувани през 2016г. и през 2017г.,
по които е отменен хода по същество

Гр.д. № 5283/2016г. е образувано на 09.12.2016г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.дело № 293/2016г. по описа на САС,
регистрирана в съда на 07.12.2016г.г. С определение от 12.07.2017г.,
след като е изслушано докладваното дело в з.з. на 09.05.2017г., е
допуснато касационно обжалване на въззивното решението. В о.с.з. на
06.11.2017г. съдът е обявил съдебното дирене за приключило и е дал ход
по същество. С определение от 22.11.2017г. в з.з. от 13.11.2017г. съдът е
отменил протоколното определение, постановено в о.с.з. на 06.11.2017г.
за даване на ход по същество, спрял е производството по делото, поради
обявяването на участник в производството в несъстоятелност. С
определение от 13.04.2018г. производството по делото е възобновено и е
насрочено о.с.з. за 04.06.2018г. В това съдебно заседание не е даден ход
на делото, на синдика са дадени указания и производството е отложено
за 08.10.2018г., когато е даден ход по същество и съдът е обявил, че ще
се произнесе с решение след съвещание. Решението е постановено след
10 месеца - на 17.06.2019 г.

Частни граждански дела

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“, съдия Стоилова като председател на отделение няма
разпределени частни дела, образувани през 2016г. и 2017г., освен в
петчленни производства.

Гр.д. № 24/2016г. /петчленен състав/ е образувано на 09.09.2016г.
въз основа на  определение по гр.дело № 773/2016г. по описа на РС-
Нови пазар, депозирано в съда на 08.09.2016г., с което е повдигнат спор
за подсъдност с АдС-Шумен. С определение от 16.11.2016г., след като е
изслушано докладваното дело в з.з. на 06.10.2016г., е определен
компетентен съд да разгледа жалбата.

Гр.д. № 32/2017г. /петчленен състав/ е образувано на 21.06.2017г.
въз основа на  определение по гр.дело № 458/2015г. по описа на РС-
Ихтиман, с което е повдигнат спор за подсъдност с АдС-София област.
С определение от 07.02.2018г., след като е изслушано докладваното дело
в з.з. на 30.01.2018г., е определен компетентен съд за разглеждане на
жалбата.
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                                    Съдия Мими Фурнаджиева

Съдия Мими Фурнаджиева е избрана за съдия във ВКС от
30.03.2007г. /акт за встъпване от 30.03.2007г./ Предоставените данни за
съдията са следните:

За 2016 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 32 бр., в това

число 26 бр.  касационни дела и 6 бр. частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 129 бр., в това число 93 бр.

касационни дела  и 36 бр. частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 161 бр., в това число 119

бр. касационни дела и 42 бр. частни производства.
Свършени дела през годината 99 бр., в това число 68 бр.

касационни дела и 31 бр. частни производства. Свършени със съдебен
акт по същество общо 33 бр.

За 2017 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 60 бр., в това

число 53 бр.  касационни дела и 7 бр. частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 115 бр., в това число 75 бр.

касационни дела и 40 бр. частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 175 бр., в това число 128

бр. касационни дела и 47 бр. частни производства.
Свършени дела през годината 120 бр., в това число 80 бр.

касационни дела и 40 бр. частни производства. Свършени със съдебен
акт по същество общо 51 бр.

Граждански дела, образувани през 2016г. и през 2017г.,
разгледани в открито съдебно заседание

Гр.д. № 2572/2016г. е образувано на 17.06.2016г. по молба за
отмяна на влязло в сила решение по в.гр.дело № 7772/2014г. по описа на
СГС, регистрирана в съда на 15.06.2016г. С определение от 24.06.2016г.
съдът, изслушал докадваното в з.з. от 12.06.2016г. дело, е допуснал до
разглеждане в о.с.з. молбата. Делото е насрочено за 03.10.2016г., когато
производството е спряно до постановяването на решение по
тълкувателно дело. Решение по тълкувателното дело е постановено на
31.07.2017г., а с определение от 07.08.2017г. производството по делото е
възобновено и е докладвано на председателя на отделението за
насрочване. В о.с.з. на 04.12.2017г. не е даден ход по искане на
молителя, с оглед отстраняването на процесуални недостатъци и делото
е отложено за 12.02.2018г. В това с.з. са приети писмените
доказателства, допуснат е един свидетел и производството е отложено за
02.04.2018г., в което е даден ход по същество и съдът е обявил, че ще се
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произнесе с решение след съвещание. С решение от 02.05.2018г. е
отменено обжалваното решение.

Гр.д. № 278/2016г. е образувано на 22.01.2016г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 8/2015 г. на АС-Бургас,
регистрирана в съда на 18.01.2016г., разпределено е на доклад на
22.01.2016г. и по делото е приложен протокол от избор на съдия-
докладчик. С определение от 02.03.2016г., след като е изслушано
докладваното дело в з.з. на 01.02.2016г., е допуснато касационно
обжалване на решението и на страните са дадени указания. Насрочено е
о.с.з. за 13.06.2016г., в което е докладвано делото, даден е ход по
същество и съдът е обявил, че ще се произнесе след съвещание.
Решението е постановено на 28.07.2016г., с което е оставено в сила
обжалваното решение.

Гр.д. № 2389/2016г. е образувано на 03.06.2016г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 2260/2015 г. на АС-София,
регистрирана в съда на 01.06.2016г., разпределено е на 03.06.2016г. и по
делото е приложен протокол от избор на съдия-докладчик. С
определение от 10.11.2016г., след като е изслушано докладваното дело в
з.з. на 19.09.2016г., е допуснато касационно обжалване на част от
въззивното решение. Делото е докладвано на председателя на Четвърто
ГО за насрочване. Насрочено е о.с.з. за 06.02.2017г., в което делото е
докладвано, даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се
произнесе след съвещание. Решението е постановено на 30.03.2017г., с
което е отменено решението в обжалваната част.

Гр.д. № 3368/2017г. е образувано на 21.08.2017г. по касационна
жалба против решение по гр.дело № 455/2016г. по описа на ОС-
Кюстендил, регистрирана в съда на 17.08.2017г. С определение от
20.11.2017г., след като е изслушано докладваното дело в з.з. на
13.11.2017г., е допуснато касационно обжалване на решението и делото
е докладвано на председателя на отделението за насрочване. Открито с.з.
е насрочено за 12.02.2018г., в което е даден ход по същество и съдът е
обявил, че ще се произнесе с решение след съвещание. С решение от
21.03.2018г. е отменено обжалваното решение.

Гр.д. № 2670/2017г. е образувано на 03.07.2017г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.дело № 128/2017г. по описа на ОС-Варна,
регистрирана в съда на 29.06.2017г. С определение от 18.12.2017г., след
като е изслушано докладваното дело в з.з. на 13.11.2017г., е допуснато
касационно обжалване на решението и делото е докладвано на
председателя на отделението за насрочване. Проведено е едно с.з. по
доказателствата на 02.04.2018г., в което е даден ход по същество и съдът
е обявил, че ще се произнесе с решение след съвещание. Решение, с
което е обезсилено обжалваното решение, е постановено на 02.05.2018г.
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Гр.д. № 384/2017г. е образувано на 30.01.2017г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 501/2016 г. на АС-Пловдив,
регистрирана в съда на 26.01.2017г. Разпределено е на доклад на
30.01.2017г. и по делото е приложен протокол от избор на докладчик. С
определение от 14.07.2017г., след като е изслушано докладваното дело в
з.з. на 09.07.2017г., е допуснато касационно обжалване на решението, на
касатора са дадени указания и е разпоредено след изпълнението им,
делото да се докладва на председателя на отделението за насрочването
му. Открито с.з. е насрочено за 06.11.2017г., в което делото е
докладвано, даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение след съвещание. С решение от 18.12.2017г. съдът е
отменил решението в обжалваната част.

Гр.д. № 4408/2017г. е образувано на 09.11.2017г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.дело № 1401/2017 г.на САС, регистрирана
в съда на 07.11.2017г. Видно от протокол от избор на докладчик, делото
е разпределено на доклад на 09.11.2017г. С определение от 11.04.2018г.,
след като е изслушано докладваното дело в з.з. на 12.03.2018г., е
допуснато касационно обжалване на решението. От изготвения списък
на призованите лица е видно, че о.с.з. е насрочено за 04.06.2018г., в
което е даден ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с
решение след съвещание. С решение от 31.07.2018г. частично е
отменено обжалваното решение и делото е върнато на САС за ново
разглеждане в тази част.

Граждански дела, разгледани в закрито съдебно заседание
по допустимост

Гр.д. № 3446/2016г. е образувано на 09.08.2016г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.дело № 25/2016г. по описа на ВТАС,
регистрирана в съда на 05.08.2016г. С определение от 10.01.2017г.съдът ,
изслушал докладваното в з.з. 05.12.2016г. дело,  не е допуснал
касационно обжалване на въззивното решение.

Гр.д. № 2514/2017г. е образувано на 01.09.2017г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 262/2017г. по описа на ОС-Перник,
регистрирана в съда на 30.08.2017г. С определение от 16.02.2018г. съдът
,изслушал докладваното в з.з. 05.02.2018г. дело, не е допуснал
касационно обжалване на въззивното решение.

Граждански дела, образувани преди 01.01.2016г.
 и неприключени към 01.10.2018г.

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“, съдия Фурнаджиева няма дела от този вид.
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Спрени производства по граждански дела,
образувани през 2016г. и през 2017г.

Гр.д. № 5522/2016г. е образувано с разпореждане на председателя
на Четвърто ГО на 29.12.2016г. по касационна жалба срещу решение по
в.гр.дело № 7979/2015г. по описа на СГС, АО, III-б състав, регистрирана
в съда на 27.12.2016г. Разпределено е на 29.12.2016г. и към делото е
приложен протокол за избор на докладчик, подписан от разпределящия
служител. Върху протокола е поставен печат с дата 29.12.2016г. С
определение от 23.05.2017г., след като е изслушано докладваното дело в
з.з. на 15.05.2017г., съдът е спрял производството по делото до
постановяването на тълкувателно решение по тълкувателно дело.

Гр.д. № 4820/2017г. е образувано с разпореждане на председателя
на Трето ГО на 05.12.2017г. по касационна жалба срещу решение по
в.гр.дело № 1058/2017г. по описа на ОС-Бургас, III въззивен състав,
регистрирана в съда на 01.12.2017г. Разпределено е на съдия
Фурнаджиева на 05.12.2017г. и към делото е приложен протокол за
избор на докладчик, подписан от разпределящия служител. С печат,
положен върху протокола е насрочено з.з. за 26.03.2018г. С определение
от 11.04.2018г., след като е изслушано докладваното дело в з.з. на
26.03.2018г., съдът е спрял производството до постановяването на
тълкувателно решение по тълкувателно дело.

Граждански дела, образувани през 2016г. и през 2017г.,
по които е отменен хода по същество

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“, съдия Фурнаджиева няма граждански дела,
образувани през 2016г., по които е отменен хода по същество.

Частни граждански дела

Ч.гр.д. № 3167/2016г. е образувано на 21.07.2016г. по частна
жалба срещу  определение по ч.т.дело 1033/2016г. по описа на ОС-Стара
Загора регистрирана в съда на 19.07.2016г. С определение от
10.08.2016г. частната жалба е оставена без разглеждане.

Ч.гр.д. № 5114/2017г. е образувано на 29.12.2017г. по частна
жалба срещу  определение по ч.гр.дело № 2697/2017г. по описа на САС,
регистрирана в съда на 22.12.2017г. С определение от 12.01.2018г., след
като е изслушано докладваното дело в з.з. на 08.01.2018г., е потвърдено
обжалваното определение.

Гр.д. № 56/2017г. е образувано на 04.12.2017г. въз основа на
определение по адм.дело № 730/2017г. по описа на АдС-Велико
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Търново, депозирано в съда на 04.12.2017г., с което е повдигната
препирня за подсъдност с РС-Велико Търново. С определение от
23.01.2018г., след като е изслушано докладваното дело в з.з. на
15.01.2018г., е определен компетентен съд за разглеждане на иска.

Съдия Велислав Павков

Съдия Велислав Павков е командирован на длъжност съдия във
ВКС на 21.04.2009г. до 21.05.2009г. и е избран за съдия във ВКС от
18.01.2010г. /акт за встъпване от 18.01.2010г./. Предоставените данни за
съдията са следните:

За 2016 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 20 бр., в това

число 13 бр.  касационни дела и 7 бр. частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 124 бр., в това число 93 бр.

касационни дела  и 31 бр. частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 144 бр., в това число 106

бр. касационни дела и 38 бр. частни производства.
Свършени дела през годината 90 бр., в това число 67 бр.

касационни дела и 23 бр. частни производства. Свършени със съдебен
акт по същество общо 38 бр.

За 2017 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 43 бр., в това

число 38 бр.  касационни дела и 5 бр. частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 111 бр., в това число 73 бр.

касационни дела и 38 бр. частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 154 бр., в това число 111

бр. касационни дела и 43 бр. частни производства.
Свършени дела през годината 116 бр., в това число 82 бр.

касационни дела и 34 бр. частни производства. Свършени със съдебен
акт по същество общо 41 бр.

Граждански дела, образувани през 2016г. и през 2017г.,
разгледани в открито съдебно заседание

Гр.д. № 261/2016г. е образувано на 21.01.2016г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 752/2015г. по описа на САС,
регистрирана в съда на 19.01.2016г. С определение от 03.02.2016г. съдът,
изслушал докладваното в з.з. от 01.02.2016г. дело, е допуснал
касационно обжалване на вззивното решение. Делото е насрочено за
07.11.2016г., в което е даден ход по същество и съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение след съвещание. С решение от 14.11.2016г. е
оставено в сила обжалваното решение.
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Гр.д. № 810/2016г. е образувано на 24.02.2016г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 526/2015 г. на ОС-Сливен,
регистрирана в съда на 22.02.2016г. Разпределено е на доклад на
24.02.2016г. и по делото е приложен протокол за случайно
разпределение. С определение от 18.03.2016г., след като е изслушано
докладваното дело в з.з. на 14.03.2016г., е допуснато касационно
обжалване на решението и са дадени указания. Насрочено е о.с.з. за
06.06.2016г., в което делото е докладвано, даден е ход по същество и
съдът е обявил, че ще се произнесе след съвещание. Решението е
постановено на 18.07.2016г., с което е отменено обжалваното решение.

Гр.д. № 60094/2016г. е образувано на 13.07.2016г. по касационна
жалба срещу решение по в.т.дело № 94/2016 г. на ОС-Русе, регистрирана
в съда на 11.07.2016г. Видно от протокола от избор на докладчик, делото
е разпределено на доклад на 13.07.2016г. С определение от 15.11.2016г.,
след като е изслушано докладваното дело в з.з. на 14.11.2016г., е
допуснато касационно обжалване на решението и на жалбоподателя са
дадени указания. Насрочено е о.с.з. за 06.02.2017г., в което е даден ход
по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе след съвещание. С
решението, постановено на 01.03.2017г., е оставено в сила обжалваното
решение.

Гр.д. № 4603/2017г. е образувано на 20.11.2017г. по касационна
жалба против решение по гр.дело № 132/2017г. по описа на ОС-
Силистра, регистрирана в съда на 16.11.2017г. С определение от
23.03.2018г., след като е изслушано докладваното дело в з.з. на
19.03.2017г., е допуснато касационно обжалване на решението. Открито
с.з. е насрочено за 04.06.2018г., в което делото е докладвано, даден е ход
по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение след
съвещание. С решение от 08.06.2018г. частично е отменено обжалваното
решение.

Гр.д. № 729/2017г. е образувано на 22.02.2017г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 507/2016г. на ОС-Хасково,
регистрирана в съда на 20.02.2017г.  С определение от 16.06.2017г., след
като е изслушано докладваното дело в з.з. на 15.06.2017г., е допуснато
касационно обжалване на решението. Открито с.з. е насрочено за
07.11.2017г., в което делото е докладвано, даден е ход по същество и
съдът е обявил, че ще се произнесе след съвещание. С решение от
30.11.2017г. е отменено обжалваното решение и е отхвърлен предявения
иск.

Гр.д. № 1005/2017г. е образувано и разпределено е на 13.03.2017г.
по касационна жалба срещу решение по гр.дело № 860/2016 г. на ОС-
Плевен, регистрирана в съда на 09.03.2017г. С определение от
07.06.2017г., след като е изслушано докладваното дело в з.з. на
05.06.2017г., е допуснато касационно обжалване на въззивното решение.
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Откритото с.з. е насрочено за 19.10.2017г., когато делото е докладвано,
даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение
след съвещание. Решението е постановено на 27.10.2017г. и с него
обжалваното въззивно решение е оставено в сила.

Граждански дела, разгледани в закрито съдебно заседание
по допустимост

Гр.д. № 2610/2016г. е образувано на 20.06.2016г.г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 1583/2015г. по описа на ОС-Стара
Загора, регистрирана в съда на 16.06.2016г. С определение от
26.09.2016г. съдът, изслушал докладваното в з.з. 19.09.2016г. дело,  не е
допуснал касационно обжалване на въззиното решение.

Гр.д. № 3750/2017г. е образувано на 25.09.2017г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 3919/2017г. по описа на СГС,
регистрирана в съда на 20.09.2017г. С определение от 07.02.2018г. съдът,
изслушал докладваното в з.з. 05.02.2018г. дело, не е допуснал
касационно обжалване на въззиното решение.

Граждански дела, образувани преди 01.01.2016г. и
неприключени към 01.10.2018г.

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“, съдия Павков няма неприключили граждански
производства, образувани преди 01.01.2016г.

Спрени производства по граждански дела,
 образувани през 2016г. и през 2017г.

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“ съдия Павков има само едно спряно производство
през проверявания период, а именно:

Гр.д. № 4726/2016г. е образувано с разпореждане на председателя
на Четвърто ГО на 04.11.2016г. по касационна жалба срещу решение по
в.гр.дело № 181/2016г. по описа на АС-Пловдив, III състав, регистрирана
в съда на 02.11.2016г. Разпределено е на 04.11.2016г. и към делото е
приложен протокол за избор на докладчик, подписан от разпределящия
служител. С определение от 14.03.2017г. съдът, изслушал докладваното
в з.з. от 13.03.2017г. дело, е спрял производството до постановяването на
тълкувателно решение по тълкувателно дело №2/2015 г. по описа на ОС
на ВКС и ВАС.
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Граждански дела, образувани през 2016г. и през 2017г.,
по които е отменен хода по същество

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“, съдия Павков няма граждански дела, образувани
през 2016г. и през 2017г., по които е отменен хода по същество.

Частни граждански дела

Ч.гр.д. № 2684/2016г. е образувано на 23.06.2016г. по частна
жалба срещу  определение по гр.дело № 1502/2016г. по описа на ВКС,
Трето ГО, регистрирана в съда на 21.06.2016г. С определение от
27.06.2016г., след като е изслушано докладваното дело в з.з. на
24.06.2016г., е потвърдено обжалваното определение.

Ч.гр.д. № 26/2017г. /петчленен състав/ е образувано на
02.05.2017г. въз основа на  определение по гр.дело № 251/2017г. по
описа на ОС-Хасково, с което е повдигната препирня за подсъдност. С
разпореждане от 16.05.2017г. делото е изпратено на Административен
съд – Хасково, за произнасяне по частна жалба. С определение от
13.10.2017г., след като е изслушано докладваното дело в з.з. на
09.10.2017г., е определен компетентен съд за разглеждане на иска.

Втори състав
Съдия Стоил Сотиров
Съдия Василка Илиева
Съдия Зоя Атанасова

                                        Съдия Стоил Сотиров

Съдия Стоил Сотиров е избран за съдия във ВКС от 16.06.1997 г.
Считано от 24.10.2001 г. е с ранг „председател на отделение“.
Председател е на втори състав, Четвърто ГО, ГК. Предоставените данни
за съдията са следните:

За 2016 г.
Брой несвършени дела в началото на годината – 18 бр., в това

число 17 бр. касационни дела и 1 бр. частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 127 бр., в това число 92 бр.

касационни дела и 35 бр. частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 145 бр., в това число 109

бр. касационни дела и 36 бр. частни производства.
Свършени дела през годината 94 бр., в това число 64 бр.

касационни дела и 30 бр. частни производства. Свършени със съдебен
акт по същество общо 33 бр.
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За 2017 г.
Брой несвършени дела в началото на годината – 48 бр., в това

число 45 бр. касационни дела и 3 бр. частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 111 бр., в това число 73 бр.

касационни дела и 38бр. частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 159 бр., в това число 118

бр. касационни дела и 41бр. частни производства.
Свършени дела през годината 111 бр., в това число 77 бр.

касационни дела и 34 бр. частни производства. Свършени със съдебен
акт по същество общо 37 бр.

Граждански дела, образувани през 2016г. и през 2017г.,
разгледани в открито съдебно заседание

Гр.д.№ 2138/2016г. е образувано на 16.05.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 1946/2015 г. по описа на АС-София,
регистрирана в съда на 12.05.2016 г. Разпределено е на съдия Стоил
Сотиров на 16.05.2016 г. С определение от 19.07.2016 г., съдът ислушал
докладваното в з.з. на 18.07.2016 г. дело, е допуснал касационно
обжалване на въззивното решение. В о.с.з. от 17.10.2016 г. делото е
обявено за решаване. С решение, постановено на 18.01.2017 г., съдът е
оставил в сила въззивния акт.

Гр.д.№ 2243/2016 г. е образувано на 26.05.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 36/2016 г. по описа на ОС-Хасково,
регистрирана в съда на 20.05.2016 г. Разпределено е на съдия Стоил
Сотиров, видно от протокол за избор от 26.05.2016 г., подписан от
разпределящия служител Л. Т.. С определение от 19.07.2016 г., изслушал
докладваното дело  в з.з. на 18.07.2016 г., съдът е допуснал касационно
обжалване на въззивното решение. В о.с.з. от 17.10.2016 г. делото е
обявено за решаване. С решение, постановено на 21.11.2016 г., съдът е
отменил въззивното решение и е отхвърлил исковете, предявени по КТ.

Гр.д.№ 4258/2016 г. е образувано на 10.10.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 416/2016 г. по описа на ОС-Варна,
регистрирана в съда на 03.10.2016 г. Разпределено е на съдия Стоил
Сотиров, видно от протокол за избор от 10.10.2016 г., подписан от
разпределящия служител С. Г.. С определение от 27.02.2017 г., изслушал
докладваното дело  в з.з. на 24.02.2017 г., съдът е допуснал касационно
обжалване на въззивното решение. В о.с.з. от 15.05.2017 г. делото е
обявено за решаване. С решение, постановено на 19.07.2017г., съдът е
отменил изцяло въззивното решение и е постановил ново такова.

Гр.д.№ 821/2017г. е образувано на 01.03.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 461/2016 г. по описа на ОС-
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Кюстендил, регистрирана в съда на 27.02.2017г. Разпределено е на съдия
Стоил Сотиров. С определение от 22.06.2017 г., изслушал докладваното
дело в з.з. на 20.06.2017 г., съдът е допуснал касационно обжалване на
въззивното решение. В о.с.з. от 18.09.2017 г. делото е обявено за
решаване. С решение, постановено на 24.10.2017 г., съдът е отменил
изцяло въззивното решение и е върнал делото за ново разглеждане от
друг състав на същия съд.

Гр.д.№ 2624/2017 г. е образувано на 29.06.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 630/2016 г. по описа на ОС-Перник,
регистрирана в съда на 26.06.2017 г. Разпределено е на съдия Стоил
Сотиров, видно от протокол за избор от 29.06.2017 г., подписан от
разпределящия служител С. Г.. С определение от 22.02.2018 г., изслушал
докладваното дело  в з.з. на 21.02.2018 г., съдът е допуснал касационно
обжалване на въззивното решение. В о.с.з. от 02.04.2018 г. делото е
обявено за решаване. С решение,  постановено на  29.06.2018 г., съдът е
отмененил въззивното решение и е постановил друго. С определение от
04.10.2018 г., изслушал докладваното дело  в з.з. на 01.01.2018 г., съдът е
оставил без уважение молба за изменение на решение от 29.06.2018 г. в
частта за разноските.

Гр.д.№ 3282/2017 г. е образувано на 15.08.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 14812/2015 г. по описа на РС-
Пловдив,   регистрирана в съда на 11.08.2017 г. Разпределено е на съдия
Стоил Сотиров, видно от протокол за избор от 15.08.2017 г., подписан от
разпределящия служител С. Г.. В о.с.з. от 06.11.2017 г. делото е обявено
за решаване. С решението, постановено на 09.11.2017 г., е оставена без
уважение молбата за отмяна на влязло в сила въззивно решение.

Граждански дела, разгледани в закрито съдебно заседание
по допустимост

Гр.д.№ 2027/2016 г. е образувано на 11.05.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 497/2015 г. по описа на ОС-Перник,
регистрирана в съда на 09.05.2016 г. Разпределено е на съдия Стоил
Сотиров на 11.05.2016 г. С определение от 17.06.2016 г., изслушал
докладваното дело в з.з. на 15.06.2016 г., съдът не е допуснал
касационно обжалване на въззивното решение.

Гр.д.№ 1499/2017 г. е образувано на 11.04.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 280/2016 г. по описа на СГС,
регистрирана в съда на 07.04.2017 г. Разпределено е на съдия Стоил
Сотиров. С определение от 26.05.2017 г., изслушал докладваното дело  в
з.з. на 25.05.2017 г., съдът не е допуснал касационно обжалване на
въззивното решение.
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Граждански дела, образувани преди 01.01.2016г.
и неприключени към 01.10.2018г.

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“, съдия Сотиров няма неприключени дела към
01.10.2018 г., които са образувани преди 01.01.2016 г.

Спрени производства по граждански дела,
образувани през 2016г. и през 2017г.

 По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“, съдия Сотиров няма спрени производства по
граждански дела, образувани през 2016 г.

Гр.д. № 4818/2017 г. е образувано на 05.12.2017 г. по касационна
жалба срещу решение гр.дело № 1012/2017 г. по описа на ОС-Бургас,
регистрирана в съда на 01.12.2017 г. Има разпореждане за образуване от
05.12.2017 г. на съдия Бойка Стоилова - председател на Четвърто ГО,
ГК. Разпределено е на съдия Стоил Сотиров на 05.12.2017 г. и към
делото е приложен протокол за избор на докладчик, подписан от
разпределящия служител Л. Т.. Върху печата за насрочване на с.з.,
поставен в горния десен ъгъл на протокола за избор на докладчик, съдия
Стоилова, председател на Четвърто ГО, ГК е насрочил з.з. за 19.03.2018
г. С определение от 20.03.2018 г., изслушал докладваното дело в з.з. на
19.03.2018 г., съдът е спрял производството по делото на основание чл.
229,ал.1, т. 7 вр. с чл. 292 от ГПК – до произнасяне на ОСГК на ВКС по
тълк. д. № 6/2017 г.

Гр.д. № 4794/2017 г. е образувано на 04.12.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 410/2017 г. по описа на ОС-Бургас,
регистрирана в съда на 30.11.2017 г. Има разпореждане за образуване от
04.12.2017 г. На съдия Бойка Стоилова - председател на Четвърто ГО,
ГК. Разпределено е на съдия Стоил Сотиров на 04.12.2017 г. и към
делото е приложен протокол за избор на докладчик, подписан от
разпределящия служител Л. Т.. Върху печата за насрочване на с.з.,
поставен в горния десен ъгъл на протокола за избор на докладчик, съдия
Стоилова, председател на Четвърто отделение, ГК е насрочила з.з. за
12.03.2017 г. С определение от 12.03.2017 г. съдът е спрял
производството по делото на основание чл. 229,ал.1, т. 7 вр. с чл. 292 от
ГПК – до произнасяне на ОСГК на ВКС по тълкувателно дело № 6/2017
г.

Граждански дела, образувани през 2016г. и през 2017г.,
 по които е отменен хода по същество
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По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“, съдия Сотиров няма образувани дела през 2016 г. и
2017 г., които са с отменен ход по същество.

Частни граждански дела

Ч.гр.д.№ 2158/2016 г. е образувано на 17.05.2016 г. по частна
жалба срещу определение по гр.дело № 872/2016 г. по описа на СГС,
регистрирана в съда на 14.05.2016 г. Разпределено е на съдия Стоил
Сотиров на 17.05.2016 г. С определение от 10.06.2016 г., изслушал
докладваното дело в з.з. на 08.06.2016 г., съдът не е допуснал до
касационно обжалване на въззивното опредление.

Ч.гр.д.№ 1920/2017г. е образувано на 12.05.2017 г. по частна
жалба срещу определение по гр.дело № 4918/2016 г. по описа на ВКС,
регистрирана в съда на 10.05.2017 г. Разпределено е на съдия Стоил
Сотиров. С определение от 23.05.2017 г., изслушал докладваното дело  в
з.з. на 22.05.2017 г., съдът е потвърдил обжалваното определение.

Ч.гр.д.№ 60/2017г. /петчленен състав/ е образувано на 22.12.2017
г. по определение по гр.дело № 18625/2017 г. по описа на РС-Варна, с
което е повдигнат спор за подсъдност и е наредено изпращане на делото
чрез ВКС на състава по чл. 135, ал. 4 от АПК. Има разпореждане за
образуване от 21.12.2017 г. на съдия Красимир Влахов – зам. -
председател на ВКС и ръководител на ГК. Разпределено е на съдия
Стоил Сотиров на 22.12.2017 г. и към делото е приложен протокол за
избор на докладчик, подписан от разпределящия служител Л. Т.. С
определение от 26.04.2018 г. , изслушал докладваното дело  в з.з. на
23.04.2018 г., съдът в петчленен състав е спрял производството по
делото до произнасяне от ОС на съдиите от ГК на ВКС и на Първа и
Втора колегия на ВАС по т.д.№1/2016 г.

Съдия Василка Илиева

Съдия Василка Илиева е командирована на длъжност „съдия“ във
ВКС, ГК, Второ ГО, за времето от 22.01.2008-22.07.2008 г. със Заповед
№ 42/21.01.2008 г. и Заповед № 1901/29.09.2008 г. На председателя на
ВКС. Акт за заемане длъжност „съдия“ № 2144/01.12.2008 г.- считано от
01.12.2008 г. е избрана за съдия във ВКС.С решение на ВСС от
20.12.2000 г. е с  ранг „съдия във ВКС“, а с решение на ВСС по протокол
№34/03.11.2004 г. е с ранг „председател на отделение във ВКС и ВАС“.
Предоставените данни за съдията са следните:

За 2016 г.
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Брой несвършени дела в началото на годината – 35 бр., в това
число 31 бр. касационни дела и 4 бр. частни производства.

Брой дела, постъпили през годината – 128 бр., в това число 94 бр.
касационни дела и 34 бр. частни производства.

Общо дела за разглеждане през годината 163 бр., в това число 125
бр. касационни дела и 38 бр. частни производства.

Свършени дела през годината 109 бр., в това число 82 бр.
касационни дела и 27 бр. частни производства. Свършени със съдебен
акт по същество общо 31 бр.

За 2017 г.
Брой несвършени дела в началото на годината – 48 бр., в това

число 43 бр. касационни дела и 5 бр. частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 114 бр., в това число 74 бр.

касационни дела и 40 бр. частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 162 бр., в това число 117

бр. касационни дела и 45 бр. частни производства.
Свършени дела през годината 106 бр., в това число 68 бр.

касационни дела и 38 бр. частни производства. Свършени със съдебен
акт по същество общо 27 бр.

Граждански дела, образувани през 2016г. и през 2017г.,
разгледани в открито съдебно заседание

Гр.д. № 4287/2016 г. е образувано на 10.10.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.д. № 243/2016 г. по описа на АС-Варна,
регистрирана в съда на 06.10.2016 г. Разпределено е на съдия Василка
Илиева. С определение от 03.04.2017 г. /от з.з., проведено на 13.03.2017
г./ съдът  е допуснал касационно обжалване. В о.с.з. от 18.09.2017  г.
делото е обявено за решаване. С решение, постановено на 26.10.2017 г.,
съдът е обезсилил въззивното решение и е върнал делото за ново
разглеждане от друг състав на същия съд.

Гр.д. № 60175/2016 г. е образувано на 05.08.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.д. № 82/2016 г. по описа на АС-Пловдив,
регистрирана в съда на 01.08.2016 г. Разпределено е на съдия Василка
Илиева, видно от протокол за избор от 05.08.2016 г., подписан от
разпределящия служител С. Г.. С определение от 21.12.2016 г., изслушал
докладваното дело  в з.з. на 21.11.2016 г., съдът  е допуснал касационно
обжалване на въззивното решение. В о.с.з. от 13.03.2017  г. делото е
обявено за решаване. С решение, постановено на 28.03.2017 г., съдът е
обезсилил въззивното решение и е прекратил производството по
предявените искове с правно основание чл.170, вр. с чл.26, ал.1 от ЗЗД и
чл. 537, ал. 2 от ГПК.
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Т.д. № 60394/2016 г. е образувано на 20.10.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.д.№ 137/2016 г. по описа на ОС-Русе,
регистрирана в съда на 14.10.2016 г. В изпълнение на Заповед№
839/2016 г. на председателя на ВКС, делото е разпределено на съдия
Василка Илиева, видно от протокол за избор от  20.10.2016 г., подписан
от разпределящия служител С. Г.. С определение от 27.04.2017 г.,
изслушал докладваното дело  в з.з. на 20.03.2017 г., съдът  е допуснал
касационно обжалване на въззивното решение. В о.с.з. от 18.09.2017 г.
делото е обявено за решаване. С решение, постановено на 10.11.2017 г.
съдът е отменил въззивното решение. С определение от 21.02.2018 г.,
изслушал докладваното дело  в з.з. на 20.02.2018 г., съдът е изменил
решението от 10.11.2017 г. като е осъдил страната да заплати
допълнително сума като деловодни разноски.

Гр.д. № 4682/2017 г. е образувано на 24.11.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.д.№ 153/2013 г. по описа на Камарата на
частните съдебни изпълнители, регистрирана в съда на 22.11.2017 г.
Разпределено е на съдия Василка Илиева. С определение от 13.12.2017
г., изслушал докладваното дело  в з.з. на 11.12.2017 г., съдът е допуснал
до разглеждане молбата за отмяна на постановлението за възлагане на
недвижим имот. С разпореждане от 21.12.2017 г. на председателя на
състава поради служебна ангажираност на съдия Илиева, насроченото за
12.02.2018 г. о.с.з. е пренасрочено. В о.с.з. на 19.02.2018 г. делото е
отложено за представяне на доказателства. С определение от 20.04.2018
г. /от. з.з., проведено на 19.04.2018 г./ е оставено без уважение искането
за спиране на производството по делото. В о.с.з. от 04.06.2018  г. делото
е обявено за решаване. С решението, постановено на 27.07.2018г., съдът
е оставил без уважение молбата за отмяна.

Гр.д. № 1934/2017 г. е образувано на 15.05.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.д. № 1552/2016 г. по описа на ОС-Варна,
регистрирана в съда на 11.05.2017 г. Разпределено е на съдия Василка
Илиева, видно от протокол за избор от 15.05.2017 г., подписан от
разпределящия служител С. Г.. С определение от 05.12.2017 г., изслушал
докладваното дело  в з.з. на 23.10.2017 г.,  съдът  е допуснал касационно
обжалване на въззивното решение в едната му част. В о.с.з. от
12.03.2018г. делото е обявено за решаване. С решение, постановено на
25.06.2018 г., съдът е отменил въззивното решение и е върнал делото за
ново разглеждане от друг състав на ОС-Варна.

Гр.д.№ 4159/2017 г. е образувано на 23.10.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.д.№ 1244/2017 г. по описа на ОС-Стара
Загора, регистрирана в съда на 19.10.2017 г. Разпределено е на съдия
Василка Илиева, видно от протокол за избор от  23.10.2017 г., подписан
от разпределящия служител С. Г..  С определение от 05.04.2018 г. /от з.з.,
проведено от 19.02.2018 г. /съдът  е допуснал касационно обжалване на
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въззивното решение. В о.с.з. от 04.06.2018  г. делото е обявено за
решаване. С решение, постановено на 01.08.2018 г., съдът е отменил
въззивното решение и е върнал делото за ново разглеждане от друг
състав на ОС-Ст. Загора.

Гр.д.№ 4172/2017 г. е образувано на 24.10.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.д. № 15335/2016 г. по описа на   СГС,
регистрирана в съда на 20.10.2017 г. Има разпореждане за образуване от
24.10.2017 г. на съдия Бойка Стоилова - председател на Четвърто ГО,
ГК. Разпределено е на съдия Василка Илиева на 24.10.2017 г. и към
делото е приложен протокол за избор на докладчик, подписан от
разпределящия служител Л. Т.. Върху печата за насрочване на с.з.,
поставен в горния десен ъгъл на протокола за избор на докладчик, съдия
Стоилова, председател на Четвърто ГО е насрочила з.з. за 12.03.2018 г и
о.с.з. за 08.10.2018 г. С определение от 28.06.2018 г. въззивното решение
е допуснато до касационно обжалване и е наредено на жалбоподателя да
внесе държавна такса, като е определен едноседмичен срок.
Съобщението е връчено на 24.07.2018 г. Има документ за внесена
държавна такса от 27.07.2018 г. Страните са призовани чрез ДВ бр.72 от
31.08.2018 г. – стр.138, за което има отбелязване върху списъка на
призованите лица. В проведеното о.с.з. на 08.10.2018г. делото е обявено
за решаване. Последваща справкща установи, че с решение от
18.02.2019г. съдът е отменил въззивното решение в едната му част и е
оставил в сила решението в останалата обжалвана част.

Гр.д.№ 5011/2017 г. е образувано на 18.12.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.д.№ 74/2017 г. по описа на ОС-Силистра,
регистрирана в съда на 14.12.2017 г. Има разпореждане за образуване от
18.12.2017 г. на съдия Бойка Стоилова - председател на Четвърто ГО.
Разпределено е на съдия Василка Илиева на 18.12.2017 г. и към делото е
приложен протокол за избор на докладчик, подписан от разпределящия
служител Л. Т.. Върху печата за насрочване на с.з., поставен в горния
десен ъгъл на протокола за избор на докладчик, съдия Стоилова,
председател на Четвърто ГО е насрочила з.з. за 02.04.2018 г и о.с.з. за
22.10.2018 г. С определение от 12.07.2018 г. въззивното решение е
допуснато до касационно обжалване и е наредено на жалбоподателя да
внесе държавна такса, като е определен едноседмичен срок.
Съобщението е връчено на 18.07.2018 г. Има документ за внесена
държавна такса от 19.07.2018 г. Страните са призовани чрез ДВ бр.72 от
31.08.2018 г. – стр.138, за което има отбелязване върху списъка на
призованите лица. В проведеното о.с.з. на 22.10.2018г. съдът е обявил
делото за решаване и с решение от 15.02.2019г. е отменено въззивното
решение и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав.

Граждански дела, разгледани в закрито съдебно заседание
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по допустимост

Гр.д.№ 4121/2016 г. е образувано на 30.09.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.д.№ 336/2016 г. по описа на ОС-
Пазарджик, регистрирана в съда на 28.09.2016 г. Разпределено е на
съдия Василка Илиева. С определение от 02.03.2017 г., изслушал
докладваното дело в з.з. на 20.02.2017 г., съдът не е допуснал до
касационно обжалване въззивното решение.

Гр.д.№ 758/2017 г. е образувано на 23.02.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.д. № 4794/2016 г. по описа на СГС,
регистрирана в съда на 21.02.2017 г. Разпределено е на съдия Василка
Илиева. С определение от 17.10.2017 г., изслушал докладваното дело  в
з.з. на 18.09.2017 г., съдът не е допуснал до касационно обжалване
въззивното решение.

Граждански дела, образувани преди 01.01.2016 г.
и неприключени към 01.10.2018г.

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“, съдия Илиева няма неприключени дела към
01.10.2018 г., които са образувани преди 01.01.2016 г.

Спрени производства по граждански дела,
образувани през 2016г. и през 2017г.

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“, съдия Илиева няма спрени производства по
граждански дела, образувани през 2016 г.

Гр.д. № 1980/2017 г. е образувано на 16.05.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.д. № 1237/2016 г. по описа на ОС-Стара
Загора, регистрирана в съда на 12.05.2017 г. По делото е приложено
разпореждане за образуване от 16.05.2017 г. на съдия Светла Димитрова,
председател на Трето ГО. Разпределено е на съдия Василка Илиева на
16.05.2017 г. и към делото е приложен протокол за избор на докладчик,
подписан от разпределящия служител Л. Т.. С определение от 04.12.2017
г., изслушал докладваното дело в з.з. на 13.10.2017 г., съдът е спрял
производството по делото до приемане на тълкувателно решение по т.д.
№ 1 от 2017 г. на ОСГК на ВКС.

Гр.д. № 2249/2017 г. е образувано на 02.06.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.д.№ 21/2017 г. по описа на ОС-Шумен,
регистрирана в съда на 31.05.2017 г. Има разпореждане за образуване от
02.06.2017 г. съдия Светла Димитрова, председател на Трето ГО.
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Разпределено е на съдия Василка Илиева на 02.06.2017 г. и към делото е
приложен протокол за избор на докладчик, подписан от разпределящия
служител С. Г.. Делото е насрочено за разглеждане в з.з. на 30.10.2017 г.
С определение от 18.12.2017 г., изслушал докладваното дело в з.з. на
30.10.2017 г., съдът е спрял производството по делото до приемане на ТР
по т.д. № 4/2017г.  и т.д.№ 5/2017г. на ОСГК на ВКС.

Граждански дела, образувани през 2016г. и през 2017г.,
 по които е отменен хода по същество

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“, съдия Илиева  няма образувани дела през 2016 г. и
2017 г., които са с отменен хода по същество.

Частни граждански дела

Ч.гр.д. № 1184/2016 г. е образувано на 16.03.2016 г. по частна
жалба срещу определение по гр.д.№ 53/2016 г. по описа на АС-Варна,
регистрирана в съда на 14.03.2016 г. Разпределено е на съдия Василка
Илиева. С определение от 21.04.2016 г., изслушал докладваното дело  в
з.з. на 15.04.2016 г., съдът не е допуснал касационно обжалване на
определението.

Ч.гр.д. № 4411/2017 г. е образувано на 09.11.2017 г. по частна
жалба срещу определение по гр.д.№ 2121/2017 г. по описа на ВКС,
регистрирана в съда на 03.10.2017 г. Разпределено е на съдия Василка
Илиева. С определение от 06.12.2017 г., изслушал докладваното дело  в
з.з. на 05.12.2017 г., съдът е потвърдил обжалваното определение.

Ч.гр.д. № 23/2017г. /петчленен състав/ е образувано на 20.04.2017
г. по гр.д.№ 1396/2017 г. по описа на РС-Враца, с което е повдигнат спор
за подсъдност и е наредено изпращане на делото по чл. 135, ал. 4 от
АПК. Има разпореждане за образуване от 20.04.2017 г. на съдия
Красимир Влахов – зам.-председател на ВКС и ръководител на ГК.
Разпределено е на съдия Василка Илиева на 20.04.2017 г. и към делото е
приложен протокол за избор на докладчик, подписан от разпределящия
служител В. Х.. С определение от 23.06.2017 г. , изслушал докладваното
дело  в з.з. на 19.06.2017 г., съдът в петчленен състав е спрял
производството по делото до произнасяне от ОС на съдиите от ГК на
ВКС и на Първа и Втора колегия на ВАС по тълк.д.№ 1/2016 г.
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Съдия Зоя Атанасова

Съдия Зоя Атанасова е командирована на длъжност „съдия“ във
ВКС, ГК, Трето ГО, за времето от 15.04.2009 г. - 20.06.2009 г. със
Заповед № 831/09.04.2009 г. На председателя на ВКС. С Акт за заемане
длъжност „съдия“ № 48/18.01.2010 г., считано от 18.01.2010 г е избрана
за съдия във ВКС.С решение на ВСС по протокол №15/22.03.2006 г. е с
ранг „председател на отделение във ВКС и ВАС“. Предоставените данни
за съдията са следните:

За 2016 г.
Брой несвършени дела в началото на годината – 50 бр., в това

число 44 бр. касационни дела и 6 бр. частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 127 бр., в това число 94 бр.

касационни дела и 33 бр. частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 177 бр., в това число 138

бр. касационни дела и 39 бр. частни производства.
Свършени дела през годината 105 бр., в това число 80 бр.

касационни дела и 25 бр. частни производства. Свършени със съдебен
акт по същество общо 44 бр.

За 2017 г.
Брой несвършени дела в началото на годината – 68 бр., в това

число 60 бр. касационни дела и 8 бр. частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 103 бр., в това число 75 бр.

касационни дела и 28 бр. частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 171 бр., в това число 135

бр. касационни дела и 36 бр. частни производства.
Свършени дела през годината 112 бр., в това число 79 бр.

касационни дела и 33 бр. частни производства. Свършени със съдебен
акт по същество общо 32 бр.

Граждански дела, образувани през 2016г. и 2017 г.,
разгледани в открито съдебно заседание

Гр.д. № 4439/2016 г. е образувано на 19.10.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.д.№ 1195/2016 г. по описа на ОС-Пловдив,
регистрирана в съда на 17.10.2016 г. Разпределено е на съдия Зоя
Атанасова. С определение от 20.04.2017 г., изслушал докладваното дело
в з.з. на 13.03.2017 г., съдът  е допуснал касационно обжалване на
въззивното решение. В о.с.з. от 18.09.2017  г. делото е обявено за
решаване. С решението, постановено на 13.12.2017 г., съдът е отменил
изцяло въззъвното решение и е отхвърлил предявения иск с пр.
основание чл. 26, ал. 2, пр. 4 от ЗЗД.
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Гр.д. № 1400/2016 г. е образувано на 30.03.2016 г. по молба за
отмяна на решение по гр.д.№ 6964/2016 г. по описа на РС-Варна,
регистрирана в съда на 28.03.2016 г. Разпределено е на съдия Зоя
Атанасова, видно от протокол за избор от 30.03.2016 г., подписан от
разпределящия служител Л. Т..  С разпореждане от 04.04.2016 г. съдът е
оставил без движение молбата и е дал указания за отстраняване на
нередовността като е определил седмодневен срок. С определение от
10.05.2016 г., изслушал докладваното дело  в з.з. на 09.05.2016 г., съдът
е допуснал до разглеждане молба за отмяна на влязло в сила решение. В
о.с.з. от 13.06.2016  г. делото е обявено за решаване. С решението,
постановено на 22.07.2016 г. - съдът е оставил без уважение молбата.

Гр.д. № 1645/2016 г. е образувано на 14.04.2016 г. по жалба срещу
решение по д.д.№ 63/2014 г. на Камарата на частните съдебни
изпълнители, регистрирана в съда на 12.04.2016 г. Разпределено е на
съдия Зоя Атанасова, видно от протокол за избор от 14.04.2016 г.,
подписан от разпределящия служител Л. Т..  В о.с.з. от 16.05.2016  г.
делото е обявено за решаване. С решение, постановено на 21.07.2016 г.,
съдът е отменил решението по дисциплинарното дело на Камарата на
ЧСИ.

Гр.д. № 1163/2017 г. е образувано на 17.03.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.д. № 3580/2016 г. по описа на АС-София,
регистрирана в съда на 14.03.2017 г. Разпределено е на съдия Зоя
Атанасова. С определение от 09.11.2017 г., изслушал докладваното дело
в з.з. на 16.10.2017 г., съдът  е допуснал касационно обжалване на
въззивното решение. С разпореждане от 21.12.2017 г. на съдия Стоил
Сотиров, председател на състава насроченото за 12.02.2018 г. о.с.з. е
пренасрочено за 19.02.2018 г., поради служебна ангажираност на съдия
Василка Илиева. В о.с.з. от 19.02.2018  г. делото е обявено за решаване.
С решение, постановено на 30.05.2018 г. съдът частично е отменил
въззивното решение.

Гр.д. № 838/2017 г. е образувано на 02.03.2017 г. по молба за
отмяна на решение по гр.д.№ 320/2015 г. по описа на РС-Разлог,
регистрирана в съда на 28.02.2017 г. Разпределено е на съдия Зоя
Атанасова, видно от протокол за избор от  03.02.2017 г., подписан от
разпределящия служител Л. Т..   С определение от 07.03.2017 г.,
изслушал докладваното дело  в з.з. на 07.03.2017 г., съдът  е допуснал до
разглеждане молба за отмяна на влязло в сила решение. В о.с.з. от
15.05.2017  г. делото е обявено за решаване. С решение, постановено на
18.07.2017 г., съдът е оставил без уважение подадената молба.

Гр.д. № 2861/2017 г. е образувано на 17.07.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.д.№ 70/2017 г. по описа на АС-Пловдив,
регистрирана в съда на 13.07.2017 г. Разпределено е на съдия Зоя
Атанасова, видно от протокол за избор от 17.07.2017 г., подписан от С.



296

Г..   С определение от 16.03.2018 г. , изслушал докладваното дело  в з.з.
на 12.03.2018 г., съдът  е допуснал касационно обжалване на решението.
В о.с.з. от 04.06.2018  г. делото е обявено за решаване. С решение,
постановено на 31.07.2018 г. съдът е отменил изцяло въззивното
решение и на осн. чл.19, ал. 3 от ЗЗД е обявил за окончателен
предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот.

Гр.д. № 4863/2017 г. е образувано на 07.12.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.д.№ 145/2017 г. по описа на АС-Пловдив,
регистрирана в съда на 05.12.2017 г. Има разпореждане за образуване от
07.12.2017 г. на съдия Светла Димитрова, председател на Трето ГО.
Разпределено е на съдия Зоя Атанасова на 07.12.2017 г. и към делото е
приложен протокол за избор на докладчик, подписан от разпределящия
служител С. Г.. Върху печата за насрочване на с.з., поставен в горния
десен ъгъл на протокола за избор на докладчик, съдия Стоилова,
председател на Четвърто ГО е насрочила з.з. за 16.04.2018 г и о.с.з. за
22.10.2018 г. С определение от 10.07.2018 г., изслушал докладваното
дело в з.з. на 09.07.2018 г., съдът е допуснал  касационно обжалване в
една част на решението, а касационната жалба в другата й част е
оставена без разглеждане. В о.с.з. на 22.10.2018г. делото е обявено за
решаване. С решение от 20.05.2019г. съдът е отменил въззивното
решение в едната му част и е върнал делото за ново разглеждане от друг
състав Пловдивския апелативен съд.

Граждански дела, разгледани в закрито съдебно заседание
по допустимост

Гр.д. № 3497/2016 г. е образувано на 12.08.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.д. № 255/2016 г. по описа на ОС-
Пазарджик, регистрирана в съда на 10.08.2016 г. Разпределено е на
съдия Зоя Атанасова. С определение от 20.02.2017 г., изслушал
докладваното дело  в з.з. на 23.01.2017 г., съдът не е допуснал
касационно обжалване на въззивното решение.

Гр.д. № 1001/2017 г. е образувано на 13.03.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.д.№ 3176//2016 г. по описа на АС-София,
регистрирана в съда на 09.03.2017 г. Разпределено е на съдия Зоя
Атанасова. С определение от 12.10.2017 г. съдът, изслушал
докладваното дело в з.з. на 18.09.2017 г., не е допуснал касационно
обжалване на решението
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Граждански дела, образувани преди 01.01.2016г.
и неприключени към 01.10.2018г.

Гр.д. № 6492/2014 г. е образувано на 06.11.2014 г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.дело № 51/2014г. по описа на ОС-
Пазарджик, регистрирана в съда на 04.11.2014 г. Има разпореждане за
образуване от 06.11.2014 г. на съдия Таня Митова, председател на Трето
ГО. Разпределено е на съдия Зоя Атанасова на 06.11.2014 г. и към делото
е приложен протокол за избор на докладчик, подписан от разпределящия
служител Л. Т.. С определение от 24.07.2015 г., изслушал докладваното
дело  в з.з. на 17.07.2015 г., съдът е оставил без разглеждане касационна
жалба от 23.07.2014 г. С определение от 22.12.2015 г. съдът е спрял
производството по делото до постановяване на тълкувателно
постановление по т.д.№ 2/2015 г. по описа на ВКС на ОС на ГК и ТК на
ВКС и на Първа и Втора колегия на ВАС.

Спрени производства по граждански дела,
 образувани през 2016г. и през 2017г.

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“, съдия Атанасова няма спрени производства по
граждански дела, образувани през 2016 г.

Гр.д. № 4954/2017 г. е образувано на 13.12.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.д.№ 2007/2015 г. по описа на ОС-Бургас,
регистрирана в съда на 08.12.2017 г. Има разпореждане за образуване от
13.12.2017 г. на съдия Светла Димитрова, председател на Трето ГО.
Разпределено е на съдия Зоя Атанасова на 13.12.2017 г. и към делото е
приложен протокол за избор на докладчик, подписан от разпределящия
служител С. Г.. Върху печата за насрочване на с.з., поставен в горния
десен ъгъл на протокола за избор на докладчик, председателят на
Четвърто ГО е насрочил з.з. за 16.04.2018 г. По делото няма приложено
разпореждане за отсрочването му за 02.07.2018 г. С определение от
09.07.2018 г. съдът, изслушал докладваното дело  в з.з. на 02.07.2018 г.
дело,  е спрял производството до постановяване на тълкувателно
решение по т.д. № 6 от 2017 г. на ОСГК на ВКС.

Граждански дела, образувани през 2016г. и през 2017г.,
по които е отменен хода по същество

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“, съдия Атанасова няма образувани дела през 2016 г.
и 2017 г., които са с отменен хода по същество.
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Частни граждански дела

Ч.гр.д. № 2426/2016 г. е образувано на 07.06.2016  г. по частна
жалба срещу определение по гр.д. № 3/2014 г. по описа на АС-Бургас,
регистрирана в съда на 03.06.2016 г. Разпределено е на съдия Зоя
Атанасова. С определение от 05.08.2016 г., изслушал докладваното в
з.з.на 05.08.2016 г. дело, съдът е потвърдил определението на
предходната инстанция.

Ч.гр.д.№ 1043/2017 г. е образувано на 13.03.2017 г. по частна
жалба срещу определение по гр.д.№ 5350/2016 г. по описа на Трето ГО
на ВКС, регистрирана в съда на 09.03.2017 г. Разпределено е на съдия
Зоя Атанасова. С определение от 11.05.2017  г., изслушал докладваното
дело  в з.з. на 03.05.2017 г., съдът е потвърдил определението на
въззивния съд.

Ч.гр.д. № 18/2017г. / петчленен състав/ е образувано на 16.03.2017
г. по определение по гр.д.№ 1509/2017 г. по описа на СГС, с което е
повдигнат спор за подсъдност и е наредено изпращане на делото чрез
ВКС на състава по чл. 135, ал. 4 от АПК. Разпределено е на съдия Зоя
Атанасова. С определение от 12.04.2017г., след като изслушал
докладваното в з.з. дело, съдът в петчленен състав е определил АССГ
като компетентен да разгледа делото.

Трети състав
Съдия Борислав Белазелков

Съдия Борис Илиев
Съдия Димитър Димитров

Съдия Борислав Белазелков –председател на
 Четвърто гражданско отделение / от 18.01.2019г./

Съдия Борислав Белазелков е избран за съдия във ВКС от
29.03.1999 г. Считано от 01.01.2003 г. е с ранг „председател на
отделение“. Предоставените данни за съдията са следните:

За 2016 г.
Брой несвършени дела в началото на годината – 20 бр., в това

число 18 бр. касационни дела и 2 бр. частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 123 бр., в това число 88 бр.

касационни дела и 35 бр. частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 143 бр., в това число 106

бр. касационни дела и 37 бр. частни производства.
Свършени дела през годината 100 бр., в това число 71 касационни

дела и 29 бр. частни производства. Свършени със съдебен акт по
същество общо 43 бр.
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За 2017 г.
Брой несвършени дела в началото на годината –  38 бр., в това

число 34 бр. касационни дела и 4 бр. частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 114 бр., в това число 75 бр.

касационни дела и 39 бр. частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 152 бр., в това число 109

бр. касационни дела и 43 бр. частни производства.
Свършени дела през годината 114 бр., в това число 80 бр.

касационни дела и 34 бр. частни производства. Свършени със съдебен
акт по същество общо 49 бр.

Граждански дела, образувани през 2016г. и 2017г.,
разгледани в открито съдебно заседание

Гр.д. № 891/2016 г. е образувано на 01.03.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.д.№ 2262/2015 г. по описа на ОС-Варна,
регистрирана в съда на 26.02.2016 г. Разпределено е на съдия Борислав
Белазелков. С определение от 07.04.2016 г., изслушал докладваното дело
в з.з. на 16.03.2016 г., съдът е допуснал касационно обжалване на
въззивното решение. В о.с.з. от 08.06.2016  г. делото е обявено за
решаване. С решение от 26.07.2016 г. съдът е отменил атакувания
съдебен акт.

Т.д. № 50235/2016 г. е образувано на 04.02.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по т.д.№ 4359/2014 г. по описа на АС-София,
регистрирана в съда на 02.02.2016 г. В изпълнение на Заповед №
839/2016 г. на председателя на ВКС, делото е разпределено на съдия
Борислав Белазелков, видно от протокол за избор от 14.06.2016 г.,
подписан от разпределящия служител Л. Т.. С определение от 13.10.2016
г., изслушал докладваното дело  в з.з. на  05.10.2016 г., съдът е допуснал
касационно обжалване на решението. С определение от 17.11.2016 г.,
изслушал докладваното дело в з.з. на 16.11.2016 г., съдът е отхвърлил
молба на ответника за тълкуване на определение от 13.10.2016 г. В о.с.з.
от 08.02.2017  г. делото е обявено за решаване. С решение от 28.02.2017
г. съдът е отменил атакувания съдебен акт. С определение от 11.05.2017
г., изслушал докладваното дело  в з.з. на 10.05.2017 г., съдът е отхвърлил
молбата за изменение на решение от 28.02.2017 г. по делото в частта за
разноските. С определение от 05.10.2017 г., изслушал докладваното дело
в з.з. на 29.09.2017 г., съдът е наредил да се издаде изпълнителен лист на
молителя.

Гр.д. № 4213/2016 г. е образувано на 05.10.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.д.№ 2761/2016 г. по описа на СГС,
регистрирана  в съда на 03.10.2016 г. Разпределено е на съдия Борислав
Белазелков, видно от протокол за избор от 05.10.2016 г., подписан от
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разпределящия служител Л. Т.. С определение от 21.02.2017 г., изслушал
докладваното дело  в з.з. на 15.02.2017 г., съдът  е допуснал касационно
обжалване на решението. В о.с.з. от 10.05.2017 г. делото е обявено за
решаване. С решение от 06.06.2017 г. съдът е отменил частично
атакувания съдебен акт.

Гр.д. № 4930/2017 г. е образувано на 11.12.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.д.№ 81/2015 г. по описа на ОС-Силистра,
регистрирана в съда на 07.12.2017 г. Разпределено е на съдия Борислав
Белазелков. В о.с.з. от 14.02.2018 г. делото е обявено за решаване.
Решението, с което е отхвърлена молбата за отмяна на влязло в сила
решение, е постановено на 13.03.2018 г.

Гр.д. № 585/2017 г. е образувано на 14.02.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.д.№ 442/2016 г. по описа на АС-Варна,
регистрирана на 10.02.2017 г. Разпределено е на съдия Борислав
Белазелков, видно от протокол за избор от 14.02.2017 г., подписан от
разпределящия служител С. Г.. С определение от 07.06.2017 г., изслушал
докладваното дело в з.з. на 10.05.2017 г., съдът е допуснал касационно
обжалване на решението. В о.с.з. от 04.10.2017 г.  г. делото е обявено за
решаване. С решение от 07.11.2017 г. съдът е отменил частично
атакувания съдебен акт.

Гр.д. № 4242/2017 г. е образувано на 30.10.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.д.№ 380/2015 г. по описа на ОС-Перник,
регистрирана на 26.10.2017 г. Разпределено е на съдия Борислав
Белазелков, видно от протокол за избор от 30.10.2017 г., подписан от
разпределящия служител Л. Т.. С определение от 13.03.2018 г., изслушал
докладваното дело в з.з. на 21.02.2018 г., съдът е допуснал касационно
обжалване на решението. В о.с.з. от 13.06.2018 г.  г. делото е обявено за
решаване. С решение от 18.07.2018 г. съдът е отменил  атакувания
съдебен акт и е отхвърлил предявените искове по КТ.

Граждански дела, разгледани в закрито съдебно заседание
по допустимост

Гр.д. № 3950/2016 г. е образувано на 19.09.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.д. № 2460/2015 г. по описа на ОС-Пловдив,
регистрирана в съда на 25.08.2016 г. Разпределено е на съдия Борислав
Белазелков. С определение от 29.09.2016 г., изслушал докладваното дело
в з.з. на 28.09.2016 г., съдът не е допуснал касационно обжалване на
решението в частта по иска за преустановяване на видеонаблюдението и
е оставил без разглеждане касационната жалба в останалата й част.

Гр.д. № 3749/2017 г. е образувано на 25.09.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.д.№ 176/2017 г. по описа на ОС-Видин,
регистрирана в съда на 20.09.2017 г. Разпределено е на съдия Борислав
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Белазелков. С определение от 08.02.2018 г., изслушал докладваното дело
в з.з. на 24.01.2018 г., съдът не е допуснал касационно обжалване на
решението.

Граждански дела, образувани преди 01.01.2016г.
и неприключени към 01.10.2018г.

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“, съдия Белазелков няма неприключени дела към
01.10.2018 г., които са образувани преди 01.01.2016 г.

Спрени производства по граждански дела,
образувани през 2016г. и през 2017г.

Гр.д. № 5165/2016 г. е образувано на 02.12.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.д. № 96/2016 г. по описа на АС-Бургас,
регистрирана в съда на 01.12.2016 г. Има разпореждане за образуване от
02.12.2016 г. на съдия Светла Димитрова, председател на Трето ГО.
Разпределено е на съдия Борислав Белазелков на 02.12.2018 г. и към
делото е приложен протокол за избор на докладчик, подписан от
разпределящия служител Л. Т.. С разпореждане от 18.01.2017 г. и от
03.02.2017 г. е наредено на молителя да уточни искането си относно
твърденията за недължимо платена държавна такса. С определение от
07.02.2017 г. е освободена сумата от 30.00 лв. и е наредено същата да се
внесе по сметка на вносителя. С определение от 18.04.2017 г., изслушал
докладваното дело  в з.з. на 05.04.2017 г., съдът е допуснал касационно
обжалване на решението и е спрял производството по делото на
основание чл. 292 от ГПК.

Гр.д. № 4121/2017 г. е образувано на 20.10.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.д.№ 5379/2016 г. по описа на АС-София,
регистрирана в съда на 18.10.2017 г. Има разпореждане за образуване от
20.10.2017 г. на съдия Бойка Стоилова, председател на Четвърто ГО.
Разпределено е на съдия Борислав Белазелков на 20.10.2017 г. и към
делото е приложен протокол за избор на докладчик, подписан от
разпределящия служител С. Г.. С определение от 01.03.2018 г., изслушал
докладваното дело в з.з. на 14.02.2018 г., съдът е спрял производството
по делото до постановяване на тълкувателно решение по т.д. № 1 от
2017 г. на ОСГК. С определение от 13.12.2018г. производството по
делото е възобновено, допуснато е касационно обжалване и е насрочено
в о.с.з. на 10.04.2019г.

Граждански дела, образувани през 2016г. и през 2017г.,
по които е отменен хода по същество
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По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“, съдия Белазелков  няма образувани дела през 2016 г.
и 2017 г., които са с отменен хода по същество.

Частни граждански дела

Ч.гр.д. № 9/2016 г. е образувано на 21.03.2016  г. по определение
по гр.д.№ 496/2015 г. по описа на ОС-Шумен, с което е повдигнат спор
за подсъдност и е наредено изпращане на делото чрез ВКС на състава по
чл. 135, ал. 4 от АПК. Разпределено е на съдия Борислав Белазелков. С
определение от 21.04.2016 г., изслушал докладваното дело в з.з. на
13.04.2016 г., съдът е определил, че компетентен да се произнесе по иска
е АдС-Шумен.

Ч.гр.д. № 2797/2017 г. е образувано на 12.07.2017 г. по частна
жалба срещу определение по гр.д.№ 139/2017 г. по описа на ОС-Добрич,
регистрирана в съда на 10.07.2017 г. Разпределено е на съдия Борислав
Белазелков. С определение от 17.07.2017 г., изслушал докладваното дело
в з.з. на 14.07.2017 г., съдът не е допуснал касационно обжалване на
определението.

Съдия Борис Илиев

Съдия Борис Илиев е командирована на длъжност „съдия“ във
ВКС, ГК, Четвърто ГО, за времето: от 12.03.2009 г. до 27.04.2009 г., вкл.
със Заповед № 311/ 11.03.2009 г; от 28.04.2009 г. до 23.05.2009 г., със
Заповед № 924/28.04.2009 г.; от 23.09.2009 г., със Заповед №
1611/18.09.2009 г.

Акт за заемане длъжност „съдия“ № 51/18.01.2010 г.  - считано от
18.01.2010 г. е избрана за съдия във ВКС, а с решение на ВСС, протокол
№ 38 от 08.10.2009 г. е с  ранг „съдия във ВКС“.

Предоставените данни за съдията са следните:
За 2016 г.
Брой несвършени дела в началото на годината – 13 бр., в това

число 13 бр. касационни дела и 0 бр. частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 127 бр., в това число 93 бр.

касационни дела и 34 бр. частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 140 бр., в това число 106

бр. касационни дела и 34 бр. частни производства.
Свършени дела през годината 97 бр., в това число 66 бр.

касационни дела и 31 бр. частни производства. Свършени със съдебен
акт по същество общо 40 бр.
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За 2017 г.
Брой несвършени дела в началото на годината – 40 бр., в това

число 38 бр. касационни дела и 2 бр. частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 108 бр., в това число 70 бр.

касационни дела и 38 бр.частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 148 бр., в това число 108

бр. касационни дела и 40 бр. частни производства.
Свършени дела през годината 117 бр., в това число 79 бр.

касационни дела и 38 бр. частни производства. Свършени със съдебен
акт по същество общо 46 бр.

Граждански дела, образувани през 2016г. и 2017г.,
разгледани в открито съдебно заседание

Гр.д. № 2403/2016 г. е образувано на 06.06.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.д. № 10781/2015 г. по описа на СГС,
регистрирана в съда на 02.06.2016 г. Разпределено е на съдия Борис
Илиев. С определение от 30.09.2016 г., изслушал докладваното дело  в
з.з. на 21.09.2016 г., съдът е допуснал касационно обжалване на
въззивното решение. В о.с.з. от 07.12.2016  г. делото е обявено за
решаване. С Решение, постановено на 27.12.2016 г., съдът частично е
отменил въззивното решение.

Гр.д. № 2123/2016 г. е образувано на 16.05.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.д. № 865/2015 г. по описа на ОС-
Благоевград, регистрирана в съда на 12.05.2016 г. Разпределено е на
съдия Борис Илиев, видно от протокол за избор от 16.05.2016 г.,
подписан от разпределящия служител С. Г.. С определение от 15.06.2016
г. /от з.з., проведено на 08.06.2016 г./ съдът е допуснал касационно
обжалване на въззивното решение. В о.с.з. от 21.09.2016  г. делото е
обявено за решаване. С Решение, постановено на 03.10.2016 г., съдът
изцяло е отмененил въззивното решение.

Гр.д. № 4921/2016 г. е образувано на 17.11.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.д. № 769/2016 г. по описа на СГС,
регистрирана в съда на 15.11.2016 г. Разпределено е на съдия Борис
Илиев, видно от протокол за избор от 17.11.2016 г., подписан от
разпределящия служител Л. Т.. С определение от 24.03.2017 г., изслушал
докладваното дело  в з.з. на 22.03.2017 г., съдът е допуснал касационно
обжалване на въззивното решение. В о.с.з. от 07.06.2017  г. делото е
обявено за решаване. С решение, постановено на 16.06.2017 г.,
въззивното решение е изцяло отменено.

Гр.д. № 4020/2017 г. е образувано на 13.10.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.д.№ 126/2017 г. по описа на АС-Бургас,
регистрирана на 11.10.2017 г. Разпределено е на съдия Борис Илиев. С
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определение от 28.02.2018 г., изслушал докладваното дело  в з.з. на
21.02.2018 г., съдът е допуснал касационно обжалване. В о.с.з. от
13.06.2018  г. делото е обявено за решаване. С решение, постановено на
03.07.2018 г. съдът е отменил изцяло въззивния съдебен акт и е
постановил нов.

Гр.д. № 171/2017 г. е образувано на 16.01.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.д. № 275/2016 г. по описа на АС-Велико
Търново, регистрирана в съда на 12.01.2017 г. Разпределено е на съдия
Борис Илиев, видно от протокол за избор от 16.01.2017 г., подписан от
разпределящия служител Л. Т.. С определение от 15.05.2017 г., изслушал
докладваното дело  в з.з. на10.05.2017 г., съдът е допуснал касационно
обжалване на въззивното решение. В о.с.з. от 27.09.2017  г. делото е
обявено за решаване. С решение, постановено на 11.10.2017 г. съдът е
отменил въззивното решение.

Гр.д. № 3486/2017 г. е образувано на 30.08.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.д. № 43/2017 г. по описа на ОС-Разград,
регистрирана в съда на 28.08.2017 г. Разпределено е на съдия Борис
Илиев, видно от протокол за избор от 30.08.2017 г., подписан от
разпределящия служител Л. Т.. С определение от 02.02.2018 г., изслушал
докладваното дело  в з.з. на 07.02.2018 г.,  съдът е допуснал касационно
обжалване на въззивното решение. В о.с.з. от 09.05.2018  г. делото е
обявено за решаване. С Решение, постановено на 21.05.2018 г.,
въззивното решение е частично отменено.

Граждански дела, разгледани в закрито съдебно заседание
по допустимост

Гр.д. № 3336/2016 г. е образувано на 02.08.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.д. № 5568/2015 г. по описа на СГС,
регистрирана в съда на 29.07.2016 г. Разпределено е на съдия Борис
Илиев. С определение от 28.11.2016 г. , изслушал докладваното дело  в
з.з. на 23.11.2016 г., съдът не е допуснал  касационно обжалване на
въззивното решение.

Гр.д. № 5123/2017 г. е образувано на 29.12.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.д.№ 244/2017 г. по описа на АС-Бургас,
регистрирана в съда на 22.12.2017 г. Разпределено е на съдия Борис
Илиев. С определение от 13.04.2018 г., изслушал докладваното дело  в
з.з. на 04.04.2018 г., съдът не е допуснал  касационно обжалване на
въззивното решение.

Граждански дела, образувани преди 01.01.2016г.
 и неприключени към 01.10.2018г.
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По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“, съдия Илиев няма неприключени дела към
01.10.2018 г., които са образувани преди 01.01.2016 г.

Спрени производства по граждански дела,
образувани през 2016г. и през 2017г.

Съдия Борис Илиев няма спрени производства по гр.дела,
образувани през 2016 г.

Гр.д. № 4522/2017 г. е образувано на 15.11.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.д.№ 2093/2016 г. по описа на ОС-Бургас,
регистрирана в съда на 13.11.2017 г. Има разпореждане за образуване от
15.11.2017 г. на съдия Бойка Стоилова, председател на Четвърто ГО.
Разпределено е на съдия Борис Илиев на 15.11.2017 г. и към делото е
приложен протокол за избор на докладчик, подписан от разпределящия
служител Л. Т.. Върху печата за насрочване на с.з., поставен в горния
десен ъгъл на протокола за избор на докладчик, председателя на
Четвърто ГО е насрочил з.з. на 07.03.2018 г. С определение от 12.03.2018
г., изслушал докладваното дело в з.з. на 07.03.2018 г., съдът е спрял
производството по дело до постановяване на тълкувателно решение по
т.д. № 1 от 2017 г. на ОСГК. С определение в з.з. от 28.12.2018г.
производството по делото е възобновено, допуснато е касационно
обжалване и е насрочено в о.с.з. на 10.04.2019г.

Граждански дела, образувани през 2016г. и през 2017г.,
 по които е отменен хода по същество

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“, съдия Илиев няма образувани дела през 2016 г.,
които са с отменен хода по същество.

Гр.д. № 1226/2017 г. е образувано на 23.03.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.д.№ 1615/2016 г. по описа на ОС-Бургас,
регистрирана в съда на 21.03.2017 г. Има разпореждане за образуване от
23.03.2017 г. на съдия Светла Димитрова, председател на Трето ГО.
Разпределено е на съдия Борис Илиев на 23.03.2017 г. и към делото е
приложен протокол за избор на докладчик, подписан от разпределящия
служител Л. Т.. С определение от 14.06.2017 г., изслушал докладваното
дело  в з.з. на 07.06.2017 г., съдът е оставил без разглеждане касационна
жалба срещу част от въззивното решение и е допуснал касационно
обжалване срещу друга част, като е наредил делото да се докладва за
насрочване в о.с.з. след влизане в сила на определението за частичното
прекратяване на производството. Съобщения са изпратени на страните
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на 15.06.2017 г. В о.с.з. от 06.12.2017 г. съдът е обявил делото за
решаване. С определение от 21.12.2017 г., изслушал докладваното дело
в з.з. на 19.12.2017 г., съдът е отменил определението от 06.12.2017 г., с
което е дал ход по същество и е спрял производството по дело
приключване на производството по тълкувателно дело № 6 от 2017 г. на
ОСГК.

Частни граждански дела

Ч.гр.д. № 7 /2016 г. /петчленен състав/ е образувано на 10.03.2016
г. по определение по гр.д.№ 66210/2014 г. по описа на СРС, с което е
повдигнат спор за подсъдност и е наредено изпращане на делото чрез
ВКС на състава по чл. 135, ал. 4 от АПК. Разпределено е на съдия Борис
Илиев. С определение от 30.03.2016 г. съдът е определил, че
компетентен да се произнесе по подадената жалба е АдС-Плевен.

Ч.гр.д. № 1709/2017 г. е образувано на 27.04.2017 г. по частна
жалба срещу определение по гр.дело № 445/2016 г. по описа на АС-
Бургас, регистрирана в съда на 25.04.2017 г. Разпределено е на съдия
Борис Илиев. С определение от 12.05.2017 г., изслушал докладваното
дело в з.з. на 10.05.2017 г., съдът не е допуснал касационно обжалване
на въззивното определение.

Съдия Димитър Димитров

Съдия Димитър Димитров избран за съдия във ВКС (акт за
заемане длъжност „съдия“ от 04.05.2015 г.), считано от 04.05.2015 г.
Предоставените данни за съдията са следните:

За 2016 г.
Брой несвършени дела в началото на годината – 54 бр., в това

число 44 бр. касационни дела и 10 бр. частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 126 бр., в това число 94 бр.

касационни дела и 32 бр. частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 180 бр., в това число 138

бр. касационни дела и 42 бр. частни производства.
Свършени дела през годината 98 бр., в това число 72 бр.

касационни дела и 26 бр. частни производства. Свършени със съдебен
акт по същество общо 47 бр.

За 2017 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 81 бр., в това

число 67 бр. касационни дела и 14 бр. частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 112 бр., в това число 74 бр.

касационни дела и 38 бр. частни производства.
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Общо дела за разглеждане през годината 193 бр., в това число 141
бр. касационни дела и 52 бр. частни производства.

Свършени дела през годината 105 бр., в това число 73 бр.
касационни дела и 32 бр. частни производства. Свършени със съдебен
акт по същество общо 45 бр.

Граждански дела, образувани през 2016г. и 2017г.,
 разгледани в открито съдебно заседание

Гр.д. № 1465/2016 г. е образувано на 01.04.2016 г. по молба за
отмяна срещу решение по гр.д.№ 3746/2013 г. по описа на РС-Перник,
регистрирана в съда на 30.03.2016 г. Разпределено е на съдия Димитър
Димитров. С определение от 30.05.2016 г., изслушал докладваното дело
в з.з. на 06.04.2016 г., съдът  е допуснал до разглеждане молба за отмяна
на решение на РС-Перник. В о.с.з. от 21.09.2016 г. делото е обявено за
решаване. С решение, постановено на 21.12.2016 г. съдът е отменил
решението и е върнал делото за ново разглеждане от друг състав на
същия съд. С определение от 09.08.2018 г., изслушал докладваното дело
в з.з. на23.01.2018 г., съдът е оставил без уважение искането за връщане
на внесена от молителя гаранция по сметката за обезпечение на ВКС.

Гр.д. № 1430/2016 г. е образувано на 31.03.2016 г. по молба за
отмяна на решение по гр.д.№ 2426/2015 г. по описа на ВКС, ГК, Първо
ГО, регистрирана в съда на 29.03.2016 г. Разпределено е на съдия
Димитър Димитров, видно от протокол за избор от 31.03.2016 г.,
подписан от разпределящия служител С. Г.. С определение от 30.05.2016
г., изслушал докладваното дело  в з.з. на 06.04.2016 г., съдът  е допуснал
до разглеждане молбата за отмяна на решение. В о.с.з. от 21.09.2016 г.
делото е обявено за решаване. С решение, постановено на 18.10.2016 г.,
съдът е оставил без уважение молбата за отмяна на решение на ВКС, ГК,
Първо ГО.

Гр.д. № 2903/2016 г. е образувано на 06.07.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.д.№ 15509/2015 г. по описа на СГС,
регистрирана в съда на 04.07.2016 г. Разпределено е на съдия Димитър
Димитров, видно от протокол за избор от 06.07.2016 г., подписан от
разпределящия служител С. Г.. С определение от 17.01.2017 г., изслушал
докладваното дело  в з.з. на 09.11.2016 г., съдът  е допуснал касационно
обжалване на решението. В о.с.з. от 10.05.2017 г. делото е обявено за
решаване. С решение от 01.08.2017 г. съдът е отменил атакувания
съдебен акт и отхвърлил предявените искове по КТ.

Гр.д. № 208/2017 г. е образувано на 17.01.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 2364/2016 г. по описа на АС-София,
регистрирана на 13.01.2017 г. Разпределено е на съдия Димитър
Димитров. С определение от 22.08.2017 г., изслушал докладваното дело
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в з.з. на 10.05.2017 г., съдът е допуснал касационно обжалване на
решението. В о.с.з. от 24.01.2018 г. делото е обявено за решаване. С
решението, постановено на 17.09.2018г., съдът е отменил изцяло
съдебния акт и е постановил нов.

Гр.д. № 706/2017 г. е образувано на 21.02.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.д.№ 1307/2016 г. по описа на ОС-Варна,
регистрирана в съда на 17.02.2017 г. Разпределено е на съдия Димитър
Димитров, видно от протокол за избор от 21.02.2017 г., подписан от
разпределящия служител Л. Т.. С определение от 14.08.2017 г., изслушал
докладваното дело  в з.з. на 07.06.2017 г., съдът е допуснал до
касационно обжалване на решението. В о.с.з. от 06.12.2017 г. делото е
обявено за решаване. С решение, постановено на 27.03.2018 г. съдът
изцяло е отменил атакувания съдебен акт.

Гр.д. № 2382/2017 г. е образувано на 12.06.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.д.№ 637/2016 г. по описа на АС-Варна,
регистрирана в съда на 08.06.2017 г. Разпределено е на съдия Любка
Андонова, а след това съгласно разпореждане на зам. - председателя на
ВКС и ръководител на ГК, на съдия Димитър Димитров, видно от
протокол за избор от 03.10.2017 г., подписан от разпределящия служител
Л. Т.. С определение от 14.03.2018 г., изслушал докладваното дело  в з.з.
на 15.11.2017 г.,  съдът е допуснал решението до касационно обжалване.
С определение от 10.04.2018 г., изслушал докладваното дело  в з.з. на
04.04.2018 г., съдът е освободил А.Х.З. от задължението й за внасяне на
държавна такса. В о.с.з. от 13.06.2018 г. делото е обявено за решаване. С
решение от 17.09.2018 г. съдът е отменил атакувания съдебен акт и е
отхвърлил предявените искове.

Гр.д. № 4275/2017 г. е образувано на 31.10.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.д.№ 15359/2016 г. по описа на СГС,
регистрирана в съда на 27.10.2017 г. Има разпореждане за образуване от
31.10.2017 г. на съдия Бойка Стоилова, Председател на Четвърто ГО.
Разпределено е на съдия Димитър Димитров на 31.10.2017 г. и към
делото е приложен протокол за избор на докладчик, подписан от
разпределящия служител С. Г.. Върху печата за насрочване на с.з.,
поставен в горния десен ъгъл на протокола за избор на докладчик, съдия
Стоилова, председател на Четвърто ГО е насрочила з.з. за 14.03.2018 г. и
о.с.з. за 07.11.2018 г. С определение от 01.08.2018 г.  решението на СГС
е допуснато до касационно обжалване и е наредено на жалбоподателя да
внесе държавна такса, като е определен едноседмичен срок.
Съобщението, ведно с определението е изпратено на 01.08.2018 г. и е
връчено на 03.09.2018 г. Има документ за внесена държавна такса от
22.08.2018 г. Страните са призовани чрез ДВ бр. 80 от 28.09.2018 г. –
стр. 181, за което има отбелязване върху списъка на призованите лица. В
о.с.з. на 07.11.2018г. делото е обявено за решаване.
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Граждански дела, разгледани в закрито съдебно заседание
по допустимост

Гр.д. № 1353/2016 г. е образувано на 28.03.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.д.№ 2284/2015 г. по описа на ОС-Варна,
регистрирана в съда на 24.03.2016 г. Разпределено е на съдия Димитър
Димитров. С определение от 23.08.2016 г., изслушал докладваното дело
в з.з. на 13.04.2016 г., съдът не е допуснал касационно обжалване на
атакувания съдебен акт.

Гр.д. № 4893/2017 г. е образувано на 08.12.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.д. № 536/2017 г. по описа на ОС-Хасково,
регистрирана в съда на 06.12.2017 г. Разпределено е на съдия Димитър
Димитров. С определение от 11.07.2018 г., изслушал докладваното дело
в з.з. на 04.04.2018 г., съдът не е допуснал до касационно обжалване
атакувания съдебен акт.

Граждански дела, образувани преди 01.01.2016г.
 и неприключени към 01.10.2018г.

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“, съдия Димитров няма неприключени дела към
01.10.2018 г., които са образувани преди 01.01.2016 г.

Спрени производства по граждански дела,
образувани през 2016г. и през 2017г.

Гр.д. № 4866/2016 г. е образувано на 14.11.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.д. № 326/2016 г. по описа на АС-Варна,
регистрирана в съда на 10.11.2016 г. С разпореждане от 25.10.2016 г.
съдия Бойка Стоилова, председател на Четвърто ГО е наредила връщане
на преписката на АС-Варна за извършване на проверка на редовността и
отстраняване на допуснатите нередовности. Има разпореждане за
образуване от 14.11.2016 г. от съдия Бойка Стоилова, председател на
Четвърто ГО. Разпределено е на съдия Димитър Димитров на 14.11.2016
г. и към делото е приложен протокол за избор на докладчик, подписан от
разпределящия служител Л. Т.. С определение от 14.08.2017 г. ,
изслушал докладваното дело  в з.з. на 05.04.2017 г., съдът е спрял
производството по делото до постановяване на тълкувателно решение по
т.д. № 4 от 2016 г. на ОСГК. С определение в зз. от 14.12.2018г.
производството по делото е възобновено, допуснато е касационно
обжалване и двелото е насрочено в о.с.з. на 13.02.2019г. В о.с.з. на
13.02.2019г. делото е обявено за решаване. С решение от 13.05.2019г. е
отменено обжалваното решение и вместо него е постановено друго.
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Гр.д. № 1052/2017 г. е образувано на 14.03.2017 г. по касационна
жалба срещу решение гр.д.№ 1181/2016 г. по описа на ОС-Варна,
регистрирана в съда на 09.03.2017 г. Има разпореждане за образуване от
14.03.2017 г. на съдия Светла Димитрова, председател на Трето ГО.
Разпределено е на съдия Димитър Димитров на 14.03.2017 г. и към
делото е приложен протокол за избор на докладчик, подписан от
разпределящия служител С. Г.. С определение от 18.01.2018 г., изслушал
докладваното дело в з.з. на 27.09.2017г., съдът е спрял производството
по делото до приемане  на съвместно тълкувателно постановление по
т.д. № 2 от 2015 г. на съдиите от ГК и ТК на ВКС и на Първа и Втора
колегия на ВАС.

Граждански дела, образувани през 2016г. и през 2017г.,
по които е отменен хода по същество

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“, съдия Димитров няма образувани дела през 2016 г. и
2017 г., които са с отменен хода по същество.

Частни граждански дела

Ч.гр.д. № 1790/2016 г. е образувано на 22.04.2016 г. по частна
жалба срещу определение по гр.дело № 76/2016 г. по описа на ОС-
Разград, регистрирана в съда на 20.04.2016 г. Разпределено е на съдия
Димитър Димитров. С определение от 23.08.2016 г. , изслушал
докладваното дело  в з.з. на 11.05.2016 г., съдът не е допуснал
касационно обжалване на определението.

Ч.гр.д.№50/2017г. /петчленен състав/ е образувано на 16.10.2017 г.
по гр.дело № 703/2016 г. по описа на РС-Сливен, с което е повдигнат
спор за подсъдност и е наредено изпращане на делото чрез ВКС на
състава по чл. 135, ал. 4 от АПК. Има разпореждане за образуване от
16.10.2017 г. на съдия Красимир Влахов – зам. -председател на ВКС и
ръководител на ГК. Разпределено е на съдия Димитър Димитров на
16.10.2017 г. и към делото е приложен протокол за избор на докладчик,
подписан от разпределящия служител С. Г.. С определение от 20.02.2018
г. , изслушал докладваното дело  в з.з. на 07.02.2018 г., съдът е спрял
производството по делото до постановяване на ТП по т.д.№ 1/2016 г. от
ОСГК на ВКС и на Първо и Второ отделение на ВАС.
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Четвърти състав
Съдия Светла Цачева
Съдия Албена Бонева

Съдия Боян Цонев
Съдия Марио Първанов (до 29.09.2017г., след което е член на

четвърти състав, Трето ГО)
Съдия Любка Андонова (до 04.10.2017г.)

Съдия Маргарита Георгиева (до 29.09.2017 г, след което  е член на
трети състав, Трето ГО)

Съдия Светла Цачева

Съдия Светла Цачева е избрана за съдия във ВКС на 04.10.1999 г.,
а считано от 01.01.2003 г. е с ранг „председател на отделение“.
Предоставените данни за съдията са следните:

За 2016 г.
Брой несвършени дела в началото на годината – 28 бр., в това

число 22 бр. касационни дела и 6 бр. частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 126 бр., в това число 92 бр.

касационни дела и 34 бр. частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 154 бр., в това число 114

бр. касационни дела и 40 бр. частни производства.
Свършени дела през годината 104 бр., в това число 71 бр.

касационни дела и 33 бр. частни производства. Свършени със съдебен
акт по същество общо 50 бр.

За 2017 г.
Брой несвършени дела в началото на годината – 49 бр., в това

число 44 бр. касационни дела и 5 бр. частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 84 бр., в това число 54 бр.

касационни дела и 30 бр. частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 133 бр., в това число 98

бр. касационни дела и 35 бр. частни производства.
Свършени дела през годината 89 бр., в това число 62 бр.

касационни дела и 27 бр. частни производства. Свършени със съдебен
акт по същество общо 34 бр.

Граждански дела, образувани през 2016г. и 2017г.,
 разгледани в открито съдебно заседание

Гр.д. № 1019/2016 г. е образувано на 10.03.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.д.№ 4167/2015 г. по описа на АС-София,
регистрирана в съда на 08.03.2016 г. Разпределено е на съдия Светла
Цачева. С определение от 22.03.2016 г., изслушал докладваното дело  в
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з.з. на 17.03.2016 г., съдът  е допуснал касационно обжалване на
решението. В о.с.з. от 09.06.2016 г. делото е обявено за решаване. С
решение, постановено на 16.06.2016 г., съдът е отменил атакувания
съдебен акт и е отхвърлил предявения иск с правно основание чл. 2, ал 1,
т. 3 от ЗОДОВ.

Гр.д. № 861/2016 г. е образувано на 26.02.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.д.№ 18561/2014 г. по описа на СГС,
регистрирана в съда на 24.02.2016 г. Разпределено е на съдия Светла
Цачева, видно от протокол за избор от 26.02.2016 г., подписан от
разпределящия служител С. Г.. С определение от 15.03.2016 г., изслушал
докладваното дело в з.з. на 10.03.2016 г., съдът  е допуснал касационно
обжалване на съдебния акт. В о.с.з. от 15.09.2016 г. делото е обявено за
решаване. С решение, постановено на 19.09.2016 г., съдът е  отменил
частично атакувания съдебен акт.

Гр.д. № 1402/2016 г. е образувано на 30.03.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.д.№ 290/2015 г. по описа на АС-Бургас,
регистрирана в съда на 28.03.2016 г. Разпределено е на съдия Светла
Цачева, видно от протокол за избор от 30.03.2016 г., подписан от
разпределящия служител Л. Т.. С определение от 12.04.2016 г., изслушал
докладваното дело  в з.з. на 07.04.2016 г., съдът е допуснал касационно
обжалване на съдебния акт. В о.с.з. от 15.09.2016 г. делото е обявено за
решаване. С решение, постановено на 14.10.2016 г., съдът е отменил
решението и е върнал делото за ново разглеждане от друг състав на АС-
Бургас.

Гр.д. № 4723/2017г. е образувано на 27.11.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.д.№ 14275/2016 г. по описа на СГС,
регистрирана в съда на 23.11.2017 г. Разпределено е на съдия Светла
Цачева. С определение от 20.03.2018 г., изслушал докладваното дело  в
з.з. на 15.02.2018 г., съдът е допуснал касационно обжалване. В о.с.з. от
07.06.2018 г. делото е обявено за решаване. С решение, постановено на
04.07.218 г., съдът частично е отменил атакувания съдебен акт.

Гр.д. № 215/2017 г. е образувано на 17.01.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.д.№ 7515/2016 г. по описа на СГС,
регистрирана в съда на 13.01.2017 г. Първоначално е разпределено на
съдия Светла Димитрова, а след това - на 12.09.2017 г. на съдия Светла
Цачева, съгласно разпореждане №155/11.09.2017 г. на зам. -
председателя на ВКС и ръководител на ГК. С определение от 14.06.2017
г., изслушал докладваното дело в з.з. на 18.05.2017 г., съдът  е допуснал
касационно обжалване.. В о.с.з. от 28.09.2017 г. делото е обявено за
решаване. С решение, постановено на 30.10.2017 г., съдът е отменил
атакувания съдебен акт.

Гр.д. № 920/2017 г. е образувано на 07.03.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.д.№ 1769/2016 г. по описа на ОС-Пловдив,
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регистрирана в съда на 02.03.2017 г. Разпределено е на съдия Светла
Цачева, видно от протокол за избор от 07.03.2017 г., подписан от
разпределящия служител Л. Т.. С определение от 03.10.2017г., изслушал
докладваното дело в з.з. на 28.09.2017 г., съдът  е допуснал касационно
обжалване на съдебния акт. В о.с.з. от 25.01.2018 г. делото е обявено за
решаване. С решение, постановено на 02.02.2018 г., съдът е отменил
частично атакуваното решение. С определение от 18.09.2018 г.,
изслушал докладваното дело  в з.з. на 17.09.2018 г., съдът е наредил
издаване на изпълнителен лист.

Гр.д.№ 5120/2017 г. е образувано на 29.12.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.д.№ 145/2017 г. по описа на АС-Бургас,
регистрирана в съда на 22.12.2017 г. Има разпореждане за образуване от
29.12.2017 г. на съдия Светла Димитрова, председател на Трето ГО.
Разпределено е на съдия Светла Цачева на 29.12.2017 г. и към делото е
приложен протокол за избор на докладчик, подписан от разпределящия
служител Л. Т.. Върху печата за насрочване на с.з., поставен в горния
десен ъгъл на протокола за избор на докладчик, съдия Стоилова,
председател на Четвърто ГО е насрочила з.з. за 08.03.2018 г и о.с.з. за
18.05.2018 г. С определение от 03.05.2018 г. от проведеното з.з. е
допуснато касационно обжалване на решението и е наредено на
жалбоподателя да внесе държавна такса, като е определен едноседмичен
срок. Съобщението е връчено на 14.05.2018 г. Има документ за внесена
държавна такса от 17.05.2018 г. С ръкописно разпореждане от 29.05.2018
г. насроченото о.с.з. е пренасрочено за 08.11.2018 г. и е наредено
страните да бъдат уведомени с призовки. Съобщенията до страните са
изпратени на 29.05.2018 г. В о.с.з. на 08.11.2018г. делото е обявено за
решаване и с решение от 18.03.2019г. съдът е отменил въззивното
решение и е постановено друго.

Граждански дела, разгледани в закрито съдебно заседание
по допустимост

Гр.д. № 688/2016 г. е образувано на 18.02.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.д.№ 1349/2015 г. по описа на ОС-Стара
Загора, регистрирана в съда на 16.02.2016 г. Разпределено е на съдия
Светла Цачева. С определение от 14.03.2016 г., изслушал докладваното
дело  в з.з. на 10.03.2016 г., съдът не е допуснал до касационно
обжалване на съдебния акт. С определение от 10.05.2016 г., изслушал
докладваното дело в з.з. на 28.04.2016 г., съдът е освободил сумата,
внесена като обезпечение по сметка на ВКС.

Гр.д. № 4828/2017 г. е образувано на 05.12.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.д.№ 353/2016 г. по описа на АС-Велико
Търново, регистрирана в съда на 01.12.2017 г. Разпределено е на съдия
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Светла Цачева. С определение от 22.03.2018 г., изслушал докладваното
дело  в з.з. на 22.02.2018 г., съдът не е допуснал касационно обжалване
на решението.

Граждански дела, образувани преди 01.01.2016г.
и неприключени към 01.10.2018г.

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“, съдия Цачева няма неприключени дела към
01.10.2018 г., които са образувани преди 01.01.2016 г.

Спрени производства по граждански дела,
образувани през 2016г. и през 2017г.

Т.д. № 60229/2016 г. е образувано на 10.09.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по т.д. № 2170/2012 г. по описа на АС-София,
регистрирана в съда на 04.08.2016 г. Има разпореждане за образуване от
10.09.2016 г. на съдия Емил Томов, и.ф. председател на Първо ГО. В
изпълнение на Заповед№ 839 от 18.05.2016 г. на председателя на ВКС
делото е разпределено на съдия Светла Цачева на 10.09.2016 г. и към
него е приложен протокол за избор на докладчик, подписан от
разпределящия служител Л. Т.. С определение от 17.03.2017 г., изслушал
докладваното дело в з.з. на 16.02.2017г., съдът е спрял производството
до приключване на производството по тълкувателно дело № 3 от 2017 г.
на ОС на ГК и ТК на ВКС.

Граждански дела, образувани през 2016г. и през 2017г.,
 по които е отменен хода по същество

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“, съдия Цачева  няма образувани дела през 2016 г. и
2017 г., които са с отменен хода по същество.

Частни граждански дела

Ч.гр.д. № 860/2016 г. е образувано на 26.02.2016 г. по частна
жалба срещу определение по гр.д.№ 932/2015 г. по описа на ОС-Плевен,
регистрирана в съда на 24.02.2016 г. Разпределено е на съдия Светла
Цачева. С определение от 24.03.2016 г., изслушал докладваното дело  в
з.з. на 24.03.2016 г., съдът не е допуснал касационно обжалване на
определението.

Ч.гр.д. № 4444/2017 г. е образувано на 10.11.2017 г. по частна
жалба срещу определение по гр.д. № 202/2017 г. по описа на ОС-
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Перник, регистрирана в съда на 08.11.2017 г. Разпределено е на съдия
Светла Цачева. С определение от 30.11.2017 г., изслушал докладваното
дело  в з.з. на 24.11.2017 г., съдът не е допуснал касационно обжалване
на определението.

Ч.гр.д.№ 15/2017г. /петчленен състав/ е образувано на 17.02.2017
г. по гр.д. № 8170/2017 г. по описа на СРС, с което е повдигнат спор за
подсъдност и е наредено изпращане на делото чрез ВКС на състава по
чл. 135, ал. 4 от АПК. Разпределено е на съдия Светла Цачева. С
определение от 07.04.2017 г., изслушал докладваното дело в з.з. на
07.04.2017 г., съдът е определил, че компетентен да разгледа делото е
АССГ.

Съдия Албена Бонева

Съдия Албена Бонева е избрана за съдия във ВКС с Заповед № 315
от 26.05.2005г., считано от 26.05.2005 г. Предоставените данни за
съдията са следните:

За 2016 г.
Брой несвършени дела в началото на годината – 38 бр., в това

число 30 бр. касационни дела и 8 бр. частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 127 бр., в това число 93 бр.

касационни дела и 34 бр. частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 165 бр., в това число 123

бр. касационни дела и 42 бр. частни производства.
Свършени дела през годината 94 бр., в това число 64 бр.

касационни дела и 30 бр. частни производства. Свършени със съдебен
акт по същество общо 44 бр.

За 2017 г.
Брой несвършени дела в началото на годината – 60 бр., в това

число 55 бр. касационни дела и 5 бр. частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 114 бр., в това число 75 бр.

касационни дела и 39 бр. частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 174 бр., в това число 130

бр. касационни дела и 44 бр. частни производства.
Свършени дела през годината 104 бр., в това число 69 бр.

касационни дела и 35 бр. частни производства. Свършени със съдебен
акт по същество общо 52 бр.

Граждански дела, образувани през 2016г. и 2017г.,
 разгледани в открито съдебно заседание

Гр.д. № 411/2016 г. е образувано на 29.01.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.д.№ 473/2015 г. по описа на АС-Пловдив,
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регистрирана в съда на 27.01.2016 г. Разпределено е на съдия Албена
Бонева. С определение от 29.02.2016 г., изслушал докладваното дело в
з.з. на 11.02.2016 г., съдът  е допуснал касационно обжалване на
въззивното решение. В о.с.з. от 12.05.2016г. делото е обявено за
решаване. С решение, постановено на 01.07.2016 г., съдът е отменил
атакувания съдебен акт в частта, с която искът по чл.2, ал.1, т.3 от
ЗОДОВ е уважен. С определение от 10.05.2017 г., изслушал
докладваното дело  в з.з. на 13.04.2017 г., съдът е отхвърлил  молбата по
чл. 248, ал.1 от ГПК.

Гр.д. № 3690/2016 г. е образувано на 26.08.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.д.№ 228/2016 г. по описа на ОС-Пазарджик,
регистрирана в съда на 24.08.2016 г. Първоначално е разпределено на
съдия Светла Цачева, а след това на съдия Албена Бонева на 22.05.2017
г., съгласно разпореждане 51/22.05.2017 г. на зам. -председателя на ВКС
и ръководител на ГК. С определение от 07.03.2017 г., изслушал
докладваното дело в з.з. на 09.02.2017 г., съдът е допуснал касационно
обжалване на решението. В о.с.з. от 08.06.2017  г. делото е обявено за
решаване. С решение, постановено на 22.06.2017 г., съдът частично е
отменил атакувания съдебен акт.

Гр.д. № 3769/2016 г. е образувано на 01.09.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.д.№ 1267/2016 г. по описа на СГС,
регистрирана в съда на 30.08.2016 г. Разпределено е на съдия Албена
Бонева, видно от протокол за избор от 01.09.2016 г., подписан от
разпределящия служител Л. Т.. С определение от 10.02.2017 г., изслушал
докладваното дело  в з.з. на 09.02.2017 г., съдът  е допуснал касационно
обжалване на въззивното решение. В о.с.з. от 04.05.2017  г. делото е
обявено за решаване. С решение, постановено на 02.06.2017 г. е оставен
в сила атакувания съдебен акт.

Гр.д. № 864/2017г. е образувано на 06.03.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.д.№ 1634/2016 г. по описа на АС-София,
регистрирана в съда на 01.03.2017 г. Разпределено е на съдия Албена
Бонева. С определение от 02.10.2017 г., изслушал докладваното дело в
з.з. на 28.09.2017 г., съдът е допуснал касационно обжалване. В о.с.з. на
15.02.2018 г. делото е обявено за решаване. С решение, постановено на
23.03.2018 г., съдът е оставил в сила въззивното решение.

Гр.д. № 1835/2017г. е образувано на 09.05.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.д.№ 416/2016 г. по описа на ОС-Кюстендил,
регистрирана в съда на 04.05.2017 г. Разпределено е на съдия Албена
Бонева, видно от протокол за избор от 09.05.2017 г., подписан от
разпределящия служител С. Г.. С определение от 10.11.2017 г., изслушал
докладваното дело в з.з. на 09.11.2017 г., съдът е допуснал касационно
обжалване на въззивното решение. В о.с.з. на 15.03.2018 г. делото е
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обявено за решаване. С решение, постановено на 11.04.2018 г., съдът е
отменил въззивното решение и е отхвърлил предявените искове.

Гр.д. № 2799/2017 г. е образувано на 12.07.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по д.д.№ 25/2016 г. по описа на Камарата на ЧСИ,
регистрирана на 10.07.2017 г. Разпределено е на съдия Албена Бонева,
видно от протокол за избор от 12.07.2017 г., подписан от С. Г.. В о.с.з. на
16.11.2017 г. поради нередовно призоваване на жалбоподателя, делото е
отложено. В о.с.з. от 15.03.2018 г. делото е обявено за решаване. С
решение, постановено на 20.04.2018 г., съдът е оставил в сила решението
на дисциплинарната комисия на Камарата на ЧСИ.

Гр.д. № 3844/2017 г. е образувано на 03.10.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.д.№ 1169/2017г. по описа на ОС-Стара
Загора, регистрирана в съда на 29.09.2017 г. Има разпореждане за
образуване от 03.10.2017 г. съдия Светла Димитрова, председател на
Трето ГО. Разпределено е на съдия Албена Бонева на 03.10.2017 г. и към
делото е приложен протокол за избор на докладчик, подписан от
разпределящия служител Л. Т.. Върху печата за насрочване на с.з.,
поставен в горния десен ъгъл на протокола за избор на докладчик, съдия
Стоилова, председател на Четвърто ГО е насрочила о.с.з. за 06.12.2018
г., а з.з. е насрочено за 08.03.2018 г., с разпореждане върху корицата на
делото. С определение от 13.06.2018 г. съдът, изслушал докладваното в
з.з. 08.03.2018 г. дело, е допуснал касационно обжалване на въззивното
решение и е наредено на жалбоподателя да внесе държавна такса, като е
определен едноседмичен срок. Съобщението е връчено на 26.06.2018 г.
Има документ за внесена държавна такса от 27.06.2018 г. В о.с.з. на
06.12.2018г. делото е обявено за решаване и с решение от 13.03.2019г. е
отменено въззивното решение и е постановено друго.

Гр.д. № 4702/2017 г. е образувано на 27.11.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.д.№ 5314/2017 г. по описа на АС-София,
регистрирана в съда на 23.11.2017 г. Разпореждането за образуване е от
27.11.2017 г. Разпределено е на съдия Албена Бонева на 27.11.2017 г. и
към делото е приложен протокол за избор на докладчик, подписан от
разпределящия служител. Съдия Стоилова, председател на Четвърто ГО
е насрочил о.с.з. за 25.10.2018 г. и з.з.- за 05.04.2018 г. С определение от
27.04.2018 г. съдът е допуснал касационно обжалване на въззивното
решение и е наредил на жалбоподателя да внесе държавна такса, като е
определил едноседмичен срок. Има документ за внесена държавна такса
от 10.05.2018 г. С разпореждане от 29.05.2018 г. председателят на
Четвърто ГО е пренасрочил о.с.з. за 08.11.2018 г. и е наредил страните
да бъдат уведомени с призовки.  В проведеното о.с.з. делото е обявено за
решаване. С решение от 22.11.2018г. съдът е отменил въззивното
решение и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав.
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Граждански дела, разгледани в закрито съдебно заседание
по допустимост

Гр.д. № 1133/2016г. е образувано на 14.03.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.д.№ 7255/2015 г. по описа на СГС,
регистрирана в съда на 11.03.2016 г. Разпределено е на съдия Албена
Бонева. С определение от 05.04.2016 г., изслушал докладваното дело  в
з.з. на 24.03.2016 г., съдът не е допуснал  касационно обжалване на
въззивното решение.

Гр.д.№ 4689/2017 г. е образувано на 24.11.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.дело № 919/2014 г. по описа на СГС,
регистрирана в съда на 15.11.2017 г. Разпределено е на съдия Албена
Бонева. С определение от 27.04.2018 г., изслушал докладваното дело  в
з.з. на 05.04.2018 г., съдът не е допуснал касационно обжалване на
въззивното решение.

Граждански дела, образувани преди 01.01.2016г.
и неприключени към 01.10.2018г.

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“, съдия Бонева няма неприключени дела към
01.10.2018 г., които са образувани преди 01.01.2016 г.

Спрени производства по граждански дела,
 образувани през 2016г. и през 2017г.

Гр.д. № 2065/2016 г. е образувано на 13.05.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.д. № 11575/2015 г. по описа на СГС,
регистрирана в съда на 11.05.2016 г. Има разпореждане за образуване от
13.05.2016 г. на съдия Бойка Стоилова, председател на Четвърто ГО.
Разпределено е на съдия Албена Бонева на 13.05.2016 г. и към делото е
приложен протокол за избор на докладчик, подписан от разпределящия
служител Л. Т.. Същото е насрочено с ръкописно разпореждане върху
корицата на делото за 19.05.2016 г. С определение от 27.07.2016 г.,
изслушал докладваното дело  в з.з. на 19.05.2016 г., съдът е допуснал
касационно обжалване на въззивното решение и е наредил на
жалбоподателя да внесе държавна такса, като е определен едноседмичен
срок. На 27.07.2016 г. е изпратено съобщение на жалбоподателя, ведно с
препис от съдебен акт. Съобщението е получено на 03.08.2016 г. Има
документ за внесена държавна такса от 11.08.2016 г. В о.с.з. от
08.12.2016г. съдът е спрял производството по делото до постановяване
на тълкувателно решение по т.д.№ 3 от 2016 г. на ОСГК на ВКС. С
определение от 01.02.2017 г., изслушал докладваното дело в з.з. на
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24.01.2017г., съдът е отхвърлил молбата за прекратяване на
производството.

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“, съдия Бонева няма спрени производства по гр.дела,
образувани през 2017 г.

Граждански дела, образувани през 2016г. и през 2017г.,
по които е отменен хода по същество

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“, съдия Бонева няма образувани дела през 2016 г. и
2017 г., които са с отменен хода по същество.

Частни граждански дела

Ч.гр.д. № 503/2016 г. е образувано на 05.02.2016 г. по частна
жалба срещу определение по гр.дело № 5404/2015 г. по описа на ВКС,
Четвърто ГО, регистрирана в съда на 03.02.2016 г. Разпределено е на
съдия Албена Бонева. С определение от 12.02.2016 г., изслушал
докладваното дело  в з.з. на 11.02.2016 г., съдът е оставил в сила
въззивното определение.

Ч.гр.д. № 43/2017 г. /петчленен състав/ е образувано на 20.09.2017
г. по частна жалба срещу определение по гр.д. № 52748/2017 г. по описа
на СРС, с което е повдигнат спор за подсъдност и е наредено изпращане
на делото чрез ВКС на състава по чл. 135, ал. 4 от АПК. Има
разпореждане за образуване от 19.09.2017 г. на съдия Красимир Влахов
– зам. -председател на ВКС и ръководител на ГК. Разпределено е на
съдия Албена Бонева на 20.09.2017 г. и към делото е приложен протокол
за избор на докладчик, подписан от разпределящия служител В. Х.. С
определение от 17.01.2018 г., изслушал докладваното дело в з.з. на
19.12.2017г., съдът е спрял производството по делото до произнасяне от
ОС на съдиите от ГК на ВКС и на Първа и Втора колегия на ВАС по
тълкувателно дело № 2/2015 г.

Съдия Боян Цонев

Съдия Боян Цонев е командирован на длъжност „съдия“ във ВКС,
ГК, Трето ГО със Заповед № 1467/29.09.2010 г. на председателя на ВКС,
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а след това със Заповед №699/07.04.2011 г. отново е командирован на
длъжност „съдия“ във ВКС, ГК, четвърто ГО.

Заповед № 882 /04.07.2011 г., изм. Заповед № 699/07.04.2011 г. на
председателя на ВКС; Заповед №1348 /19.09.2011 г., изм. Заповед №
699/07.04.2011 г. и Заповед № 882/4.7.2011 г. на председателя на ВКС,
считано от 20.09.2011г. съдия в ГК, Четвърто ГО до завръщане на
Надежда Зекова. Заповед № 413/23.03.2012 г., изм. Заповед №1348
/19.09.2011 г. на председателя на ВКС е командирован от 26.03.2012 г. в
ГК Трето ГО, трети състав. С акт за заемане длъжност „съдия“ №
1060/12.07.2012 г. е избран за съдия във ВКС. С решение на ВСС
протокол №42/15.12.2011 г. е с  ранг „съдия във ВКС“. Предоставените
данни за съдията са следните:

За 2016 г.
Брой несвършени дела в началото на годината – 21 бр., в това

число 16 бр. касационни дела и 5 бр. частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 129 бр., в това число 96 бр.

касационни дела и 33 бр. частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 150 бр., в това число 112

бр. касационни дела и 38 бр. частни производства.
Свършени дела през годината 91 бр., в това число 65 бр.

касационни дела и 26 бр. частни производства. Свършени със съдебен
акт по същество общо 40 бр.

За 2017 г.
Брой несвършени дела в началото на годината – 51 бр., в това

число 45 бр. касационни дела и 6 бр. частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 117 бр., в това число 76 бр.

касационни дела и 41 бр. частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 168 бр., в това число 121

бр. касационни дела и 47 бр. частни производства.
Свършени дела през годината 120 бр., в това число 81 бр.

касационни дела и 39 бр. частни производства. Свършени със съдебен
акт по същество общо 50 бр.

Граждански дела, образувани през 2016г. и 2017г.,
 разгледани в открито съдебно заседание

Гр.д. № 403/2016 г. е образувано на 29.01.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.д.№ 403/2015 г. по описа на АС-Пловдив,
регистрирана в съда на 27.01.2016 г. Разпределено е на съдия Боян
Цонев. С определение от 26.02.2016 г., изслушал докладваното дело в
з.з. на 04.02.2016 г., съдът  е допуснал касационно обжалване на
въззивното решение. В о.с.з. от 09.06.2016  г. делото е обявено за
решаване. С решение, постановено на 20.06.2016 г., съдът е отменил
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частично въззивния акт, като е отхвърлил иска с правно основание чл. 2,
ал. 1 ,т. 3, пр. 1 от ЗОДОВ и е оставил в сила решението в останалата му
част.

Гр.д. № 4348/2016 г. е образувано на 13.10.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.д.№ 15602/2015 г. по описа на СГС,
регистрирана в съда на 11.10.2016 г. Разпределено е на съдия Боян
Цонев, видно от протокол за избор от 13.10.2016 г., подписан от С. Г.. С
определение от 10.04.2017 г., изслушал докладваното дело в з.з. на
16.03.2017 г., съдът  е допуснал касационно обжалване на въззивното
решение. В о.с.з. от 28.09.2017  г. делото е обявено за решаване. С
решение, постановено на 12.10.2017 г. съдът е отменил въззивното
решение и на осн. чл. 92, ал.1, изр. 1 от ЗЗД е осъдил ответника да
заплати определена сума, ведно с разноските.

Гр.д. № 4321/2016 г. е образувано на 11.10.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.д.№ 3668/2015 г. по описа на АС-София,
регистрирана в съда на 07.10.2016 г. Разпределено е на съдия Боян
Цонев, видно от протокол за избор от 11.10.2016 г., подписан от
разпределящия служител Л. Т.. С определение от 11.04.2017 г., изслушал
докладваното дело в з.з. на 16.03.2017 г., съдът  е допуснал касационно
обжалване на решението. В о.с.з. от 28.09.2017г. делото е обявено за
решаване. С решение, постановено на 17.10.2017 г. съдът е отменил
решението и е отхвърлил предявения установителен иск.

Гр.д. № 2948/2017 г. е образувано на 20.07.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.д.№ 904/2016г. по описа на ОС-
Пазарджик, регистрирана в съда на 18.07.2017 г. Разпределено е на
съдия Боян Цонев. С определение от 19.02.2018 г., изслушал
докладваното дело  в з.з. на  08.02.2018 г., съдът е допуснал касационно
обжалване. В о.с.з. от 07.06.2018 г. делото е обявено за решаване. С
решение, постановено на 27.06.2018 г. съдът е оставил в сила въззивното
решение

Гр.д. № 1676/2017 г. е образувано на 26.04.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.д.№ 687/2016 г. по описа на АС-Пловдив,
регистрирана в съда на 24.04.2017 г. Разпределено е на съдия Боян
Цонев, видно от протокол за избор от 26.04.2017 г., подписан от
разпределящия служител Л. Т.. С определение от 08.12.2017 г. от з.з.,
проведено от 09.11.2017 г., съдът е допуснал касационно обжалване на
решението. В о.с.з. от 15.03.2018 г. делото е обявено за решаване. С
решение, постановено на 11.04.2018 г., съдът е отменил решението и е
отхвърлил предявения иск с правно  основание чл. 49 от ЗЗД. С
определение от 16.05.2018 г., изслушал докладваното дело в з.з. на
14.05.2018 г., съдът е освободил внесената по сметка на ВКС като
обезпечение сума. С определение от 04.06.2018 г. съдът е оставил без
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уважение молбата за изменение на решението от 11.04.2018 г. в частта за
разноските.

Гр.д. № 3129/2017 г. е образувано на 02.08.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.д.№ 14993/2016 г. по описа на СГС,
регистрирана на 31.07.2017 г. Разпределено е на съдия Боян Цонев,
видно от протокол за избор от 02.08.2017 г., подписан от разпределящия
служител Л. Т.. С определение от 19.02.2018 г. от з.з., проведено от
08.02.2018 г., съдът е допуснал касационно обжалване на решението. С
определение от 09.03.2018 г., изслушал докладваното дело  в з.з. на
07.03.2018 г., съдът е конституирал на мястото на починалия
жалбоподател неговите наследници по закон и процесуални
правоприемници. В о.с.з. от 07.06.2018 г. делото е обявено за решаване.
С решение, постановено на 27.06.2018 г. съдът е отменил въззивното
решение и е отхвърлил предявения иск за обявяване на нищожно на
нотариално действие по издаване на нотариален акт за собственост
върху недвижим имот.

Гр.д. № 4962/2017 г. е образувано на 14.12.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.д.№ 11428/2016 г. по описа на СГС,
регистрирана в съда на 12.12.2017 г. Има разпореждане за образуване от
14.12.2017 г. на съдия Светла Димитрова, председател на Трето ГО.
Разпределено е на съдия Боян Цонев на 14.12.2017 г. и към делото е
приложен протокол за избор на докладчик, подписан от разпределящия
служител Л. Т.. Върху печата за насрочване на с.з., поставен в горния
десен ъгъл на протокола за избор на докладчик, съдия Стоилова,
председател на Четвърто ГО е насрочила з.з. за 03.05.2018 г и о.с.з. за
06.12.2018 г. С определение от 04.07.2018 г. въззивното решение в
едната му част е допуснато до касационно обжалване и е наредено на
жалбоподателят да внесе държавна такса, като е определен
едноседмичен срок. Съобщението е изпратено на 04.07.2018 г. и е
връчено на 06.07.2018 г. и 12.07.2018 г. Има документ за внесена
държавна такса от 05.07.2018 г. В о.с.з. на 06.12.2018г. съдът е обявил
делото за решаване и с решение от 15.01.2019г. е отменено въззивното
решение и е постановено друго.

Гр.д. № 4694/2017 г. е образувано на 24.11.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.д.№ 501/2017 г. по описа на ОС-Велико
Търново, регистрирана в съда на 22.11.2017 г. Има разпореждане за
образуване от 24.11.2017 г. от председателя на отделението.
Разпределено е на съдия Боян Цонев на 24.11.2017 г. и към делото е
приложен протокол за избор на докладчик, подписан от разпределящия
служител Л. Т.. Председателят на Четвърто ГО е насрочил з.з. за
12.04.2018 г и о.с.з. за 08.11.2018 г. С разпореждане от 03.04.2018 г.,
поради ползване на отпуск през периода 10-18 април 2018 г., съдия
Цонев е пренасрочил делото за разглеждане в з.з. на 26.04.2018 г. С
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определение от 22.05.2018 г. съдът е допуснал касационно обжалване на
въззивното решение и е наредил на жалбоподателя да внесе държавна
такса, като е определил едноседмичен срок. Има документ за внесена
държавна такса от 15.06.2018 г. В проведеното на 08.11.2018 г. о.с.з.
съдът е обявил делото за решаване. С решение от 26.11.2018г. е
отменено въззивното решение и е постановено друго

Граждански дела, разгледани в закрито съдебно заседание
по допустимост

Гр.д. № 903/2016 г. е образувано на 01.03.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.д.№ 369/2015 г. по описа на ОС-Смолян,
регистрирана в съда на 26.02.2016 г. Разпределено е на съдия Боян
Цонев. С определение от 14.04.2016 г., изслушал докладваното дело  в
з.з. на 17.03.2016 г., съдът не е допуснал касационно обжалване на
въззивното решение.

Гр.д. № 4110/2017 г. е образувано на 19.10.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.д.№ 792/2017 г. по описа на ОС-Бургас,
регистрирана в съда на 17.10.2017 г. Разпределено е на съдия Боян
Цонев. С определение от 20.04.2018 г., изслушал докладваното дело в
з.з. на 05.04.2018 г., съдът не е допуснал касационно обжалване на
въззивното решение.

Граждански дела, образувани преди 01.01.2016г.
и неприключени към 01.10.2018г.

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“, съдия Цонев няма неприключени дела към
01.10.2018 г., които са образувани преди 01.01.2016 г.

Спрени производства по граждански дела,
образувани през 2016г. и през 2017г.

Гр.д. № 1860/2016 г. е образувано на 27.04.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 2193/2015 г. по описа на ОС-Варна,
регистрирана в съда на 25.04.2016 г. Разпределено е на съдия Боян
Цонев. С определение от 26.05.2016 г., изслушал докладваното дело  в
з.з. на 05.05.2016 г.,  съдът е спрял производството по делото до
постановяване и обявяване на търкувателно решение по тълкувателно
дело № 5/2014 г. ОС на ГК и на ТК на ВКС. С определение от 22.12.2016
г. , изслушал докладваното дело  в з.з. на 19.12.2016 г., съдът на осн. чл.
230, ал. и ал.3 от ГПК е възобновил производството и е насрочил з.з. за
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23.02.2017 г. С определение от 27.03.2017 г., съдът не е допуснал до
касационно обжалване въззивното решение.

Гр.д. № 1893/2017 г. е образувано на 11.05.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.дело № 800/2016 г. по описа на ОС-
Хасково, регистрирана в съда на 09.05.2017 г. Има разпореждане за
образуване от 11.05.2017 г. на съдия Светла Димитрова, председател на
Трето ГО. Разпределено е на съдия Боян Цонев на 11.05.2017 г. и към
делото е приложен протокол за избор на докладчик, подписан от
разпределящия служител Л. Т.. На вътрешната страна на корицата на
делото има разпореждане за насрочване на з.з. за 16.11.2017 г. С
определение от 12.12.2017 г., изслушал докладваното дело в з.з. на
16.11.2017 г., съдът е спрял производството по делото до постановяване
на тълкувателно решение по тълкувателно дело № 5 от 2017 г. на ОСГК
на ВКС.

Граждански дела, образувани през 2016г. и през 2017г.,
по които е отменен хода по същество

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“, съдия Цонев няма образувани дела през 2016 г. и
2017 г., които са с отменен хода по същество.

Частни граждански дела

Ч.гр.д. № 481/2016 г. е образувано на 03.02.2016 г. по частна
жалба срещу определение по гр.дело № 882/2015 г. по описа на ОС-
Пазарджик, регистрирана в съда на 01.02.2016 г. Разпределено е на
съдия Боян Цонев. С определение от 26.02.2016 г., изслушал
докладваното дело в з.з. на 22.02.2016 г., съдът е допуснал касационно
обжалване на въззивното определение и е обезсилил същото.

Ч.гр.д.№ 4 /2017г. /петчленен състав/ е образувано на 10.01.2017 г.
по определение по гр.д. № 2003/2016 г. по описа на ОС-Бургас, с което е
повдигнат спор за подсъдност и е наредено изпращане на делото чрез
ВКС на състава по чл. 135, ал. 4 от АПК. Разпределено е на съдия Боян
Цонев. С определение от 24.02.2017 г., изслушал докладваното дело в
з.з. на 08.02.2017 г., съдът е прекратил производството по делото и е
наредил изпращането на делото на ЧСИ за произнасяне по искането.

Съдия Марио Първанов

Съдия Марио Първанов е избран за съдия във ВКС от 2003г. /акт
за встъпване от 30.12.2003г./. Съдия Първанов  е член на VІ състав,
Четвърто отделение, ГК на ВКС до 02.10.2017г., след което съгласно
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Заповед № 2141/29.09.2017г. на председателя на ВКС и съобразно
решение на Пленума на ВКС от 25.09.2017г., е разпределен в Трето ГО,
четвърти състав. Предоставените данни за съдията са следните:

За 2016г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 31 бр., в това

число 27 бр. касационни дела и 4 бр. частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 129 бр., в това число 95 бр.

касационни дела  и 34 бр. частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 160 бр., в това число 122

бр. касационни дела и 38 бр. частни производства.
Свършени дела през годината 96 бр., в това число 64 бр.

касационни дела и 32 бр. частни производства. Свършени със съдебен
акт по същество общо 38 бр.

За 2017 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 67 бр., в това

число 61 бр. касационни дела и 6 бр. частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 115 бр., в това число 75 бр.

касационни дела и 40 бр. частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 182 бр., в това число 136

бр. касационни дела и 46 бр. частни производства.
Свършени дела през годината 124 бр., в това число 87 бр.

касационни дела и 37 бр. частни производства. Свършени със съдебен
акт по същество общо 41 бр.

Граждански дела, образувани през 2016г. и 2017г.,
 разгледани в открито съдебно заседание

Гр.д. № 1298/2016г. е образувано на 23.03.2016г. по касационна
жалба срещу въззивно решение по гр.дело № 1498/2015г. по описа на
ОС-Стара Загора, регистрирана в съда на 21.03.2016г. Разпределено е на
съдия Първанов на 23.03.2016г. С определение от 01.06.2016г. съдебният
състав, изслушал докладваното в з.з. на 13.04.2016г. дело, е допуснал
касационно обжалване на въззивното решение. Съдът е указал на
касационния жалбоподател в едноседмичен срок от съобщението да
представи доказателства за внесена държавна такса по сметката на ВКС.
Наредено е след представяне на вносен документ за платена държавна
такса делото да се докладва на Председателя на Четвърто ГО на ВКС за
насрочване в открито съдебно заседание. Насрочено е в о.с.з. на
05.10.2016г., когато е даден ход на делото, докладвано е, даден е ход по
същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение след
съвещание. С решение от 07.12.2016г. съдът е отменил изцяло
въззивното решение  и е постановил друго.
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Гр.д. № 3733/2016г. е образувано на 30.08.2016г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 430/2016г. по описа на ОС-Пловдив,
регистрирана в съда на 26.08.2016г. Разпределено е на съдия Първанов
на 30.08.2016г. и към делото е приложен протокол за избор на
докладчик, подписан от разпределящия Л. Т.. С определение от
07.03.2017г. съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. на
08.02.2017г. дело, е допуснал касационно обжалване на въззивното
решение. На жалбоподателя е указано в едноседмичен срок от
съобщението да представи доказателства за внесена държавна такса,
като в противен случай касационната жалба ще бъде върната. Наредено
е след представяне на вносен документ за платена държавна такса,
делото да се докладва на председателя на Четвърто ГО за насрочване в
открито заседание. Насрочено е в о.с.з. на 07.06.2017г., когато е даден
ход на делото, докладвано е, даден е ход по същество и съдът е обявил,
че ще се произнесе с решение след съвещание. С решение от
24.07.2017г. съдът е отменил въззивното решение и е постановил друго.

Гр.д. № 4618/2016г. е образувано на 28.10.2016г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 10871/2015 г. по описа на СГС,
регистрирана в съда на 26.10.2016г. Разпределено е на съдия Първанов
на 28.10.2016г. и към делото е приложен протокол за избор на
докладчик, подписан от разпределящия С. Г.. С определение от
29.05.2017г. съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. от
22.03.2017г. дело, е допуснал касационно обжалване на въззивното
решение. На СРП е указано в едноседмичен срок да представи
доказателства за внесена държавна такса, като в противен случай
касационната жалба ще бъде върната. Наредено е след представяне на
вносен документ за платена държавна такса, делото да се докладва на
председателя на Четвърто ГО за насрочване в открито заседание.
Насрочено е в о.с.з. на 27.09.2017г., когато е даден ход на делото,
докладвано е, даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение след съвещание. С решение от 20.11.2017г. съдът е
отменил въззивното решение и е постановил друго.

Гр.д. № 2020/2017г. е образувано на 18.05.2017г. по молба за
отмяна на влязло в сила решение по гр. дело № 39822/2012г. по описа на
Софийски районен съд, регистрирана в съда на 16.05.2017г. С
определение от 31.05.2017г.  съдебният състав, изслушал докладваното в
з.з. на 30.05.2017г. дело, е допуснал до разглеждане молбата за отмяна.
Наредено е делото да се докладва на председателя на Четвърто ГО на
ВКС за насрочване в открито заседание. Насрочено е в о.с.з. на
27.09.2017г., когато е даден ход на делото, докладвано е, даден е ход по
същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение след
съвещание. С решение от 14.11.2017г. съдът е оставил без уважение
молбата за отмяна.
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Гр.д. № 4922/2017г. е образувано с разпореждане на съдия Бойка
Стоилова-председател на Четвърто ГО на 11.12.2017г. по касационни
жалби срещу решение по в.гр.дело № 1007/2017г. по описа на ОС-Варна,
регистрирани в съда съответно на 01.11.2017г. и 07.12.2017г.
Разпределено е на съдия Първанов на 11.12.2017г. и към делото е
приложен протокол за избор на докладчик, подписан от разпределящия
Л. Т.. С разпореждане в з.з. от 06.11.2017г., постановено от съдия Бойка
Стоилова – предаседател на Четвърто ГО, е наредено преписката да бъде
върната на ОС-Варна, за извършване на проверка на редовността и
отстраняване на допуснатите нередовности, с оглед на дадените
указания. Делото насрочено за разглеждане в з.з. по чл. 288 ГПК на
24.04.2018г. С определение от 02.07.2018г. съдебният състав, изслушал
докладваното в з.з. на 24.04.2018г. дело, е допуснал касационно
обжалване на въззивното решение. На касационния жалбоподател е
указано в едноседмичен срок от съобщението да представи
доказателства за внесена по сметка на ВКС държавна такса. Наредено е
след представяне на вносен документ за платена държавна такса, делото
да се докладва на председателя на Трето ГО на ВКС за насрочване в
открито съдебно заседание. Указанията са изпълнени с молба от
17.08.2018г. На същата дата делото е насрочено в о.с.з на 27.11.2018г. В
това о.с.з. делото е обявено за решаване и с решение от 01.02.2019г.
съдът е отменил въззивното решение и е постановено друго.

Гр.д. № 191/2017г. е образувано на 16.01.2017г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.дело № 201/2016г. по описа на ОС-
Смолян, регистрирана в съда на 12.01.2017г. Разпределено е на съдия
Първанов на 16.01.2017г. и към делото е приложен протокол за избор на
докладчик, подписан от разпределящия С. Г.. С определение от
11.07.2017г. съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. на
17.05.2017г. дело, е допуснал касационно обжалване на въззивното
решение. На жалбоподателя е указано в едноседмичен срок да представи
доказателства за внесена държавна такса, като в противен случай
касационната жалба ще бъде върната. Наредено е след представяне на
вносен документ за платена държавна такса, делото да се докладва на
председателя на Четвърто ГО за насрочване в открито заседание.
Насрочено е в о.с.з. на 08.11.2017г., когато е даден ход на делото,
докладвано е, даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение след съвещание. С решение от 11.01.2018г. съдът е
отменил въззивното решение и е постановил друго. С определение от
22.05.2018г. съдът на основание чл. 245, ал. 3 от ГПК е издал
изпълнителен лист.

Гр.д. № 694/2017г. е образувано на 21.02.2017г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 1743/2016г. по описа на ОС-Варна,
регистрирана в съда на 17.02.2017г. Разпределено е на съдия Първанов
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на 21.02.2017г. и към делото е приложен протокол за избор на
докладчик, подписан от разпределящия С. Г.. С определение от
22.11.2017г. съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. на
27.09.2017г. дело, е допуснал касационно обжалване на решение по
гр.дело № 1743/2016г. по описа на ОС-Варна. Наредено е делото да се
докладва на председателя на Четвърто ГО за насрочване в открито
заседание. Насрочено е в о.с.з. на 07.02.2018г., когато е даден ход на
делото, докладвано е, даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение след съвещание. С решение от 13.03.2018г. съдът е
отменил въззивното решение е и постановил друго.

Граждански дела, разгледани в закрито съдебно заседание
по допустимост

Гр.д. № 1269/2016г. е образувано на 22.03.2016г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 3789/2015г. по описа на Софийски
апелативен съд, регистрирана в съда на 18.03.2016г. С определение от
05.12.2016г. съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. на
06.04.2016г. дело, не е допуснал касационно обжалване на въззивното
решение.

Гр.д. № 1672/2017г. е образувано на 26.04.2017г. по касационна
жалба срещу въззивно решение по в.гр.д. № 2138/2016г. на ОС-Варна,
регистрирана в съда на 24.04.2017г. С определение от 11.07.2017г.
съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. на 10.05.2017г. дело, не е
допуснал касационно обжалване на въззивно решение

Граждански дела, образувани преди 01.01.2016г.
 и неприключени към 01.10.2018г.

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“, съдия Първанов няма на доклад неприключени дела
към 01.10.2018г., образувани през 2016г.

Спрени производства по граждански дела,
образувани през 2016г. и през 2017г.

Гр.д. № 2061/2017г. е образувано на 19.05.2017г. по 2 бр.
касационни жалби срещу решение по в.гр.дело № 1412/2016г. по описа
на ОС-Бургас, регистрирана в съда на 17.05.2017г. Разпределено е на
съдия Първанов на 19.05.2017г. и към делото е приложен протокол за
избор на докладчик, подписан от разпределящия Л. Т.. С определение в
з.з. от 12.01.2018г. съдът е спрял производството по делото до
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приключване на производството по образуваното т.дело № 6/2017г. на
ОСГК на ВКС.

Гр.д. № 733/2017г. е образувано на 22.02.2017г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.дело № 1358/2016г. по описа на ОС-Стара
Загора, регистрирана в съда на 20.02.2017г. Разпределено е на съдия
Първанов на 22.02.2017г. и към делото е приложен протокол за избор на
докладчик, подписан от разпределящия Л. Т.. С определение в з.з. от
21.07.2017г. съдът е спрял производството по делото, като е предложено
на Общото събрание на Гражданската колегия на ВКС да постанови
тълкувателно решение по материалноправните въпроси: „Кои са
отличителните признаци на основанията за уволнение по чл. 328, ал. 1, т.
6 и чл. 328, ал. 1, т. 11 КТ и какво е съотношението между тях“.
Наредено е определението да се докладва на председателя на
Гражданска колегия на ВКС.

Граждански дела, образувани през 2016г. и през 2017г.,
 по които е отменен хода по същество

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“, съдия Първанов няма на доклад дела, образувани
през 2016г. и 2017г., по които е бил отменен хода по същество.

Частни граждански дела

Ч.гр.д. № 1516/2016г. е образувано на 05.04.2016г. по частна
касационна жалба срещу определение по в.ч.гр.д. № 779/2015г. по описа
на ОС-Хасково, регистрирана в съда на 01.04.2016г. С  определение от
10.05.2016г. съдът, изслушал докладваното в з.з. от 04.05.2016г. дело, не
е допуснал касационно обжалване на определението по цитираното дело
на ОС-Хасково.

Ч.гр.д. № 1437/2017г. е образувано на 05.04.2017г. по частна
касационна жалба срещу определение по ч.гр.дело № 4274/2016г. по
описа на СГС, регистрирана в съда на 03.04.2017г. С определение от
30.05.2017г. съдът, изслушал докладваното в з.з. на 03.05.2017г. дело, не
е допуснал касационно обжалване на определението по цитираното дело
на СГС.

Ч.гр.д. № 49/2017г. /петчленен състав/ е образувано на
16.10.2017г. по реда на чл. 135, ал. 4 АПК, по повдигната от РС-Елин
Пелин препирня за подсъдност с АССО, регистрирана в съда на
13.10.2017г. С определение от 12.12.2017г. съдът, изслушал
докладваното в з.з. на 21.11.2017г. дело, е определил компетентния да
разгледа делото съд.
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Съдия Маргарита Георгиева

Съдия Маргарита Георгиева е съдия във ВКС от 01.09.2013 г./акт
за встъпване от 30.08.2013 г. /. През проверявания период е
правораздавала в Четвърто ГО, пети състав до 01.09.2017 г., след този
период – в Трето ГО, трети състав. Предоставените данни за съдията са
следните:

За 2016 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 14 бр., в това

число 10 бр. касационни дела и 4 бр. частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 129 бр., в това число 95 бр.

касационни дела и 34 бр. частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 143 бр., в това число 105

бр. касационни дела и 38 бр. частни производства.
Свършени дела през годината 86 бр., в това число 59 бр.

касационни дела и 27 бр. частни производства. Свършени със съдебен
акт по същество общо 29 бр.

За 2017 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 60 бр., в това

число 54 бр. касационни дела и 6 бр. частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 113 бр., в това число 75 бр.

касационни дела и 38 бр. частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 173 бр., в това число 129

бр. касационни дела и 44 бр. частни производства.
Свършени дела през годината 117 бр., в това число 83 бр.

касационни дела и 34 бр. частни производства. Свършени със съдебен
акт по същество общо 39 бр.

Граждански дела, образувани през 2016 г. и 2017 г.,
 разгледани в открито съдебно заседание.

Гр.д. № 1364/2016 г. е образувано на 28.03.2016 г. по касационна
жалба от 24.03.2016 г. срещу решение на Окръжен съд – Стара Загора по
гр. д. № 1614/2015 г. Разпределено е на докладчик в деня на
образуването на делото. Производството е насрочено в закрито
заседание по чл. 288 ГПК за 06.04.2016 г. С определение от 25.04.2016 г.
съдът е допуснал касационно обжалване, указал е на касатора да
представи доказателство за внесена държавна такса, след което да се
докладва на председателя на отделението за насрочване на открито
заседание или на докладчика за прекратяване, в зависимост от
изпълнението на указанията. Делото е насрочено в открито заседание на
21.09.2016 г., когато е даден ход по същество. С решение от 30.09.2016 г.
съдът е отменил въззивното решение и вместо него е постановил ново.
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Гр.д. № 1007/2017 г. е образувано на 13.03.2017 г. по касационна
жалба от 09.03.2017 г., регистрирана в съда срещу решение на Окръжен
съд – Стара Загора по гр. д. № 1375/2016 г. Насрочено е в закрито
заседание по допустимостта на 07.06.2017 г. С определение от
12.07.2017 г. е допуснато частично касационно обжалване, указано е
внасяне на държавна такса. Производството е насрочено в открито
заседание на 04.10.2017 г., когато е даден ход по същество и делото е
обявено за решаване. На 03.11.2017 г. е постановено решение, с което е
отменено въззивното решение в допуснатата му до касационно
обжалване част и е постановено друго. С определение от 19.12.2017 г.
съдът е постановил освобождаване на внесено от касатора обезпечение
за спиране на изпълнението на въззивното решение.

Гр.д. № 457/2016 г. е образувано на 02.02.2016 г. по касационни
жалби срещу решение по в.гр.дело № 256/2015г. на Софийски градски
съд, постъпили на 29.01.2016 г. Разпределено е на докладчик в деня на
образуването, видно от протокола за избор. Насрочено е в закрито
заседание по чл. 288 ГПК за 10.02.2016 г. С определение от 16.03.2016 г.
съдът е допуснал касационно обжалване по една от касационните жалби
и не е допуснал по отношение на втората. Указано е делото да се
докладва не председателя на Четвърто ГО за насрочване в открито
заседание. Делото е насрочено в открито заседание за 08.06.2016 г.,
когато е отложено за 21.09.2016 г., след като съдът е уважил изявлението
на жалбоподателя-ищец, че ще упълномощи друг процесуален
представител. На 21.09.2016 г. е даден ход по същество. С решение от
27.10.2016 г. съдът е отменил частично въззивното решение и е
постановил друго.

Гр.д. № 4902/2016 г. е образувано на 16.11.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.дело № 187/2016г. на Апелативен съд –
Бургас, регистрирана на 14.11.2016 г. Разпределено е на докладчик в
деня на образуването. Съдебно заседание по допустимостта е насрочено
за 12.04.2017 г. С определение от 28.06.2017 г. е допуснато касационно
обжалване и е указано да се докладва за насрочване на открито
заседание. На 29.06.2017 г. е изготвен списък на призованите лица. От
списъка става ясно, че открито заседание е насрочено за 04.10.2017 г. В
съдебно заседание от тази дата е даден ход по същество. С решение от
19.12.2017 г. съдът е отменил въззивното решение и е върнал делото за
ново разглеждане от друг състав на въззивната инстанция.

Гр.д. № 2396/2017 г. е образувано на 13.06.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.дело № 1755/2016г. на Окръжен съд –
Пловдив, регистрирана на 09.06.2017 г. Разпределено е на докладчик в
деня на образуването., видно от протокола за избор. Насрочено за
разглеждане по допустимостта по чл. 288 ГПК за 22.11.2017 г. С
определение от 21.12.2017 г. съдът е допуснал касационно обжалване,
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указал е на жалбоподателя внасяне на такса за разглеждане на жалбата и
да представи доказателство за внасянето, като в противен случай ще
бъде върната. Наредено е в зависимост от изпълнение на указанията,
делото да се докладва за насрочване в открито заседание. Съобщение на
жалбоподателя е изпратено на същата дата. Молба в изпълнение на
указанията е постъпила на 11.01.2018 г. Делото е насрочено в открито
заседание за 28.03.2018 г. и на 17.01.2018 г. са изпратени призовки за
страните. В заседание от 28.03.2018 г. е даден ход по същество и делото
е обявено за решаване. С решение от 08.05.2018г. съдът е отменил
въззивното решение и вместо него е постановил друго.

Гр.д. № 2037/2017 г. е образувано на 18.05.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.дело № 789/2016 г. на Окръжен съд – Русе,
регистрирана на 15.05.2017 г. Разпределено е на докладчик в деня на
образуването, видно от протокола за случаен избор. Делото е насрочено
в закрито заседание по чл. 288 ГПК за 15.11.2017 г. С определение от
29.11.2017 г. е допуснато касационно обжалване, указано е внасяне на
държавна такса, в зависимост от изпълнението на което делото да се
докладва за насрочване в открито заседание. Съобщение за указанията е
изпратено на 29.11.2017 г. Делото е насрочено в открито заседание на
28.03.2018 г. В заседание от тази дата е даден ход по същество и делото
е обявено за решаване. С решение от 20.04.2018г. съдът е отменил
частично въззивното решение и е постановил друго.  По молба за
освобождаване на внесено обезпечение, съдът е указал на молителя да
представи удостоверение от ЧСИ, че сумите са изплатени на взискателя
и делото е изискано. Постъпило е  на 05.06.2018 г. и с определение от
07.06.2018 г. съдът се е произнесъл по искането за освобождаване на
обезпечението.

Граждански дела, разгледани в закрито заседание
по допустимост

Гр. д. № 597/2016 г. е образувано на 12.02.2016 г. по касационна
жалба от 10.02.2016 г. срещу решение на Окръжен съд – Монтана по гр.
д. № 258/2015 г. Делото е насрочено в закрито заседание по чл. 288 ГПК
за 09.03.2016 г. С определение от 21.03.2016 г. съдът не е допуснал
касационно обжалване и е върнал делото на 22.03.2016 г.

Гр. д. № 66/2017 г. е образувано на 06.01.2017 г. по касационна
жалба от 04.01.2017 г. срещу решение на Апелативен съд – София по гр.
д. № 2704/2016 г. Делото е насрочено в закрито заседание по чл. 288
ГПК за 17.05.2017 г. С определение от 30.05.2017 г. съдът не е допуснал
касационно обжалване и е върнал делото на 31.05.2017 г.
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Граждански дела, образувани преди 01.01.2016 г.
 и неприключени към 01.10.2018 г.

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“, съдия Георгиева няма на доклад дела, образувани
преди 01.01.2016 г. и неприключени към 01.10.2018 г.

Спрени производства по граждански дела,
образувани през 2016 г. и 2017 г.

Гр.д. № 2195/2017 г. е образувано на 31.05.2017 г. по касационна
жалба от 29.05.2017 г. срещу решение на Окръжен съд – Враца по гр. д.
№ 682/2016 г. Разпределено е на докладчик в деня на образуването,
видно от протокола за електронен избор. В печата на съда е отразена
датата на образуване. С разпореждане от 31.05.2017 г. на съдия Бойка
Стоилова – председател на Четвърто ГО, е образувано производство по
чл. 288 ГПК. Делото е насрочено в закрито заседание на 22.11.2017 г. С
определение от 08.12.2017 г. съдът е спрял производството по делото до
приемане на тълкувателно решение по тълк. д. № № 5/2017 г., след като
е приел, че поставен от касатора въпрос е предмет и на образуваното
тълкувателно дело, представляващо основание за спиране.

Гр.д. № 4449/2017 г. е образувано на 10.11.2017 г. по касационна
жалба от 08.11.2017 г.  срещу решение на Окръжен съд – София по гр. д.
№ 219/2017 г. В печата на съда е отразено, че на 10.11.2017 г. делото е
насрочено в закрито заседание по чл. 288 ГПК за 25.04.2018 г. По делото
е приложено и изрично разпореждане от 10.11.2017 г. на съдия Светла
Димитрова – председател на Трето ГО, да се образува производство по
реда на чл. 288 ГПК. С определение от 09.05.2018 г. съдът е спрял
производството по делото на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК до
приемане на тълкувателно решение по тълк. д. № 1/2017 г. на ОСГТК на
ВКС.

Граждански дела, образувани през 2016 г. и 2017 г.,
по които е отменен хода по същество

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“, съдия Георгиева няма на доклад дела, образувани
през 2016 г. и през 2017 г., по които е бил отменен ходът по същество.

Частни граждански дела

Ч.гр.д. № 1840/2016 г. е образувано на 26.04.2016 г. по частна
жалба, регистрирана в съда на 22.04.2016 г. срещу определение на
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Апелативен съд – Варна по ч. гр. д. № 124/2016 г. Делото е насрочено в
закрито заседание по чл. 288 ГПК на 11.05.2016 г. С определение от
17.05.2016 г. съдът не е допуснал касационно обжалване и е върнал
делото на 18.05.2016 г.

Ч.гр.д. № 1590/2017 г. е образувано на 21.04.2017 г. по частна
жалба от 19.04.2017 г. срещу определение на Окръжен съд – Враца по ч.
гр. д. № 119/2017 г. Насрочено е в закрито заседание по допустимостта
на 03.05.2017 г. С определение от 12.05.2017 г. съдът не е допуснал
касационно обжалване. С определение от 19.09.2017 г. е допълнено
постановеното определение в частта за разноските.

Ч.гр.д. № 27/2017 г. /петчленен състав/ е образувано на 11.05.2017
г. по искане от 05.05.2017 г. по чл. 135, ал. 4 АПК, постъпило на
05.05.2017 г. Насрочено за разглеждане в закрито заседание на
17.05.2017 г. С определение от 14.06.2017 г. съдът е посочил, че
компетентен да разгледа подадената молба е Административен съд –
Пловдив и делото е върнато на 15.06.2017 г.

Съдия Любка Андонова

Съдия Любка Андонова е избрана за съдия във ВКС м. май 2015г.
/акт за заемане длъжност „съдия“ във ВКС, считано от 04.05.2015 г./.
Притежава ранг „съдия във ВКС“. С протокол № 39/04.10.2017 г. на СК
на ВСС е избрана за член на КАК при СК на ВСС, впоследствие отново
е избрана за член на КАК при СК на ВСС за още един мандат.
Предоставените данни за съдията са следните:

За 2016 г.
Брой несвършени дела в началото на годината – 50 бр., в това

число 39 бр. касационни дела и 11 бр. частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 126 бр., в това число 91 бр.

касационни дела и 35 бр. частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 176 бр., в това число 130

бр. касационни дела и 46 бр. частни производства.
Свършени дела през годината 126 бр., в това число 86 бр.

касационни дела и 40 бр. частни производства. Свършени със съдебен
акт по същество общо 52 бр.

За 2017 г.
Брой несвършени дела в началото на годината – 50 бр., в това

число 45 бр. касационни дела и 5 бр. частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 36 бр., в това число 17 бр.

касационни дела и 19 бр. частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 86 бр., в това число 62 бр.

касационни дела и 24 бр. частни производства.
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Свършени дела през годината 81 бр., в това число 59 бр.
касационни дела и 22 бр. частни производства. Свършени със съдебен
акт по същество общо 33 бр.

Граждански дела, образувани през 2016г. и 2017г.,
разгледани в открито съдебно заседание

Гр.д. № 1454/2016 г. е образувано на 31.03.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.д. № 214/2015 г. по описа на АС-Бургас,
регистрирана в съда на 29.03.2016 г. Разпределено е на съдия Любка
Андонова. С определение от 20.04.2016 г., изслушал докладваното дело
в з.з. на 19.04.2016 г., съдът  е допуснал касационно обжалване на
въззивното решение. В о.с.з. от 20.09.2016 г. делото е обявено за
решаване. С решение, постановено на 06.02.2017 г., съдът е отменил
изцяло въззивното решение и е върнал делото за ново разглеждане от
друг състав на същия съд.

Гр.д. № 4132/2016 г. е образувано на 03.10.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.д. № 245/2016 г. по описа на АС-Велико
Търново, регистрирана в съда на 29.09.2016 г. Разпределено е на съдия
Любка Андонова на 03.10.2016 г., видно от протокол за избор от
03.10.2016 г., подписан от разпределящия служител Л. Т.. С определение
от 28.02.2017 г., изслушал докладваното дело в з.з. на 24.02.2017 г.,
съдът  е допуснал касационно обжалване на въззивното решение. В о.с.з.
от 09.05.2017 г. делото е обявено за решаване. С решение, постановено
на 06.07.2017 г., съдът е отменил въззивното решение и е отхвърлил
предявения иск.

Гр.д. № 4827/2016 г. е образувано на 11.11.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.д. № 239/2016 г. по описа на ОС-
Кюстендил, регистрирана в съда на 09.11.2016 г. Разпределено е на
съдия Любка Андонова на 11.11.2016 г., видно от протокол за избор,
подписан от разпределящия служител Л. Т..  С определение от
24.03.2017 г., изслушал докладваното дело  в з.з. на 22.03.2017 г., съдът
е допуснал касационно обжалване на въззивното решение. В о.с.з. от
26.09.2017 г. делото е обявено за решаване. С решение, постановено на
10.10.2017 г., съдът е отменил решението и е отхвърлил предявените
обективно съединени искове по КТ. С определение от 21.12.2017 г.,
изслушал докладваното дело в з.з. на 04.12.2017 г.,  съдът е допълнил
решението от 10.10.2017 г. в частта за разноските.

Гр.д. № 1157/2017 г. е образувано на 21.03.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.д.№ 514/2011 г. по описа на ОС-Русе,
регистрирана в съда на 17.03.2017 г. Разпределено е на съдия Любка
Андонова. С разпореждане от 28.03.2017 г. молбата за отмяна е оставена
без движение и е наредено на молителката в едноседмичен срок да
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конкретизира основанията за отмяна по см. на чл. 303, ал. 1, предл. 2 от
ГПК. С определение от 19.04.2017 г., изслушал докладваното дело  в з.з.
на 13.04.2017 г., съдът е допуснал до разглеждане в о.с.з. молбата за
отмяна на влязлото в сила съдебно решение. С определение от
19.09.2017 г., изслушал докладваното дело в з.з. на 18.09.2017 г., съдът е
допуснал предоставяне на правна помощ на осн. чл. 95, ал.2 от ГПК. С
определение от 06.10.2017 г. съдът е назначил особен представител на
молителката. В о.с.з. на 26.09.2017 г. делото е обявено за решаване. С
решение, постановено на 06.10.2017 г., съдът е отменил атакувания
съдебен акт и е върнал делото за разглеждане от друг състав на същия
съд.

Граждански дела, разгледани в закрито съдебно заседание
по допустимост

Гр.д. № 2590/2016г. е образувано на 17.06.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.д.№ 3088/2015 г. по описа на АС-София,
регистрирана в съда на 15.06.2016 г. Разпределено е на съдия Любка
Андонова. С определение от 28.09.2016 г., изслушал докладваното дело
в з.з. на 26.09.2016 г., съдът не е допуснал касационно обжалване на
съдебно решение.

Гр.д. № 1184/2017 г. е образувано на 22.03.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.д.№ 123/2016 г. по описа на АС-Велико
Търново, регистрирана в съда на 20.03.2017 г. Разпределено е на съдия
Любка Андонова. С определение от 09.10.2017 г., изслушал
докладваното дело в з.з. на 28.09.2017 г., съдът не е допуснал
касационно обжалване на решението.

Граждански дела, образувани преди 01.01.2016г.
и неприключени към 01.10.2018г.

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“, съдия Андонова няма неприключени дела към
01.10.2018 г., които са образувани преди 01.01.2016 г.

Спрени производства по граждански дела,
образувани през 2016 г. и през 2017 г.

Гр.д.№ 3832/2016 г. е образувано на 09.09.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 14808/2015 г. по описа на СГС,
регистрирана в съда на 07.09.2016 г. Има разпореждане за образуване от
09.09.2016 г. на съдия Боян Цонев, и.ф. председател на Четвърто ГО.
Разпределено е на съдия Любка Андонова на 09.09.2016 г. и към делото
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е приложен протокол за избор на докладчик, подписан от разпределящия
служител Л. Т.. С определение от 04.07.2017 г., изслушал докладваното
дело в з.з. на 03.07.2016 г., съдът е спрял производството по делото до
постановяване на тълкувателно решение по т.д. № 3 от 2017 г. на ОС на
ГК и ТК на ВКС.

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“, съдия Андонова няма спрени производства по
гр.дела, образувани през 2017г.

Граждански дела, образувани през 2016г. и през 2017г.,
по които е отменен хода по същество

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“, съдия Андонова няма образувани дела през 2016 г. и
2017 г., които са с отменен хода по същество.

Частни граждански дела

Ч.гр.д. № 1689/2017 г. е образувано на 27.04.2017 г. по частна
жалба срещу разпореждане по гр.д.№ 3836/2016 г. по описа на АС-
София, регистрирана в съда на 25.04.2017 г. Разпределено е на съдия
Любка Андонова. С определение от 03.05.2017 г., изслушал
докладваното дело в з.з. на 02.05.2017г., съдът е потвърдил
разпореждането на АС-София като правилно и законосъобразно.

Ч.гр.д. № 37/2016 г. /петчленен състав/ е образувано на 17.11.2016
г. по определение по гр.д.№ 714/2016 г. по описа на РС-Исперих, с което
е повдигнат спор за подсъдност и е наредено изпращане на делото чрез
ВКС на състава по чл. 135, ал. 4 от АПК. Разпределено е на съдия Любка
Андонова. С определение от 16.12.2016 г., изслушал докладваното дело
в з.з. на 12.12.2016 г., съдът е постановил, че компетентен да се разгледа
спора е АдС-Разград.

Пети състав
Съдия Веска Райчева

Съдия Светла Бояджиева
Съдия Ерик Василев

Съдия Веска Райчева

Съдия Веска Райчева е съдия във ВКС от 2001 г. /акт за встъпване
от 19.01.2001 г./. Правораздавала е в Четвърто ГО, втори състав, до
29.09.2017г., а след този период – в пети състав на същото отделение.
Председател на състава. Предоставените данни за съдията са следните:
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За 2016 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 9 бр., в това число

7 бр. касационни дела и 2 бр. частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 126 бр., в това число 94 бр.

касационни дела и 32 бр. частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 135 бр., в това число 101

бр. касационни дела и 34 бр. частни производства.
Свършени дела през годината 88 бр., в това число 60 бр.

касационни дела и 28 бр. частни производства. Свършени със съдебен
акт по същество общо 37 бр.

За 2017 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 41 бр., всички

касационни дела, без частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 115 бр., в това число 73 бр.

касационни дела и 42 бр. частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 156 бр., в това число 114

бр. касационни дела и 42 бр. частни производства.
Свършени дела през годината 113 бр., в това число 75 бр.

касационни дела и 38 бр. частни производства. Свършени със съдебен
акт по същество общо 37 бр.

Граждански дела, образувани през 2016 г. и 2017 г.
и разгледани в открито съдебно заседание

Гр.д. № 1334/2016 г. е образувано на 25.03.2016 г. по касационна
жалба от 23.03.2016 г. срещу решение на Софийския апелативен съд по
гр. д. № 4028/2015 г. Насрочено за разглеждане в закрито заседание по
чл. 288 ГПК за 05.04.2016 г. С определение от 07.04.2016 г. е допуснато
частично касационно обжалване и е указано делото да се докладва за
насрочване в открито заседание с призоваване на страните. В първо
открито заседание от 07.06.2016 г. е даден ход по същество. С решение
от 17.06.2016г. съдът е отменил частично въззивното решение и е
постановил друго.

Гр.д. № 3571/2017 г. е образувано на 08.09.2017 г. по касационна
жалба, регистрирана в съда на 05.09.2017 г. срещу решение на Окръжен
съд – Варна по гр. д. № 444/2017 г. Разпределено е на докладчик в деня
на образуването. Насрочено в закрито заседание по чл. 288 ГПК за
20.02.2018 г. С определение от 22.02.2018 г. съдът е допуснал
касационно обжалване и е указал делото да се докладва на председателя
на Четвърто ГО за насрочване в открито заседание, след представяне на
доказателство за внасяне на държавна такса. В първото открито съдебно
заседание, проведено на 05.06.2018 г., е даден ход по същество и делото
е обявено за решаване. С решение от 13.06.2018г. съдът е обезсилил
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обжалваното решение и потвърденото с него решение по гр.д. №
13721/2016 г. на РС-Варна.

Гр.д. № 46/2016 г. е образувано на 06.01.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело №151/2015г. на Окръжен съд –
Кърджали, регистрирана на 04.01.2016 г. Разпределено е на докладчик в
деня на образуването, видно от протокола за случаен избор. Насрочено
за произнасяне по чл. 288 ГПК за 19.01.2016 г. С определение от
22.01.2016 г. съдът е допуснал частично касационно обжалване и е
указал делото да се докладва на председателя на Четвърто ГО за
насрочване в открито заседание, след внасяне на държавна такса. На
16.02.2016 г. делото е докладвано, ведно с доказателство за изпълнение
на указанията. Открито заседание е насрочено за 03.05.2016 г., когато е
даден ход по същество и делото е обявено за решаване. С решение от
10.05.2016 г. съдът е отменил частично обжалваното решение.

Гр.д. № 1842/2016 г. е образувано на 26.04.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 20187/2014г. на Софийския градски
съд, регистрирана на 22.04.2016 г. Разпределено е на докладчик в деня
на образуването. Насрочено в закрито заседание за произнасяне по чл.
288 ГПК за 10.05.2016 г. С определение от 13.05.2016 г. е допуснато
касационно обжалване и е указано делото да се докладва на
председателя на отделението за насрочване в открито заседание след
представяне на доказателство за внасяне на такса. Съобщение с
указанията на съда е изпратено на страната на 16.05.2016 г. Молба в
изпълнение на указанията е представена на 07.06.2016 г. Делото е
насрочено в открито заседание за 20.09.2016 г., когато е даден ход по
съществои делото е обявено за решаване. С решение от 28.09.2016г.
съдът е отменил частично обжалваното решение и е постановил друго.

Гр.д. № 576/2017 г. е образувано на 13.02.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 1319/2016г. на Окръжен съд – Стара
Загора, регистрирана на 09.02.2017 г. Разпределено е на докладчик в
деня на образуването му. Производството е насрочено в закрито
заседание за произнасяне по допустимостта за 06.06.2017 г. С
определение от 13.06.2017 г. съдът е допуснал касационно обжалване и е
указал делото да се докладва на председателя на Четвърто ГО след
внасяне на дължимата държавна такса. Съобщение с указанията е
изпратено на 14.06.2017 г. Делото е докладвано с доказателство за
изпълнение на указанията на 19.06.2017 г. Открито съдебно заседание е
насрочено на 03.10.2017 г. С разпореждане от 28.09.2017 г. на зам.-
председателя на ВКС, за член на състава е определен съдия Александър
Цонев на мястото на съдия Любка Андонова. В заседание от 03.10.2017
г. е даден ход по същество. С решение от 24.10.2017г. съдът е отменил
обжалваното решение и е върнал делто на същия съд за ново
разглеждане от друг състав.
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Гр.д. № 3082/2017 г. е образувано на 31.07.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 750/2017г. на Окръжен съд –
Пловдив, регистрирана на 27.07.2017 г. Разпределено е на съдия в деня
на образуването. Насрочено за произнасяне по чл. 288 ГПК за 06.02.2018
г. С определение от 09.02.2018 г. е допуснато касационно обжалване и е
указано да се докладва за насрочване в открито заседание. Открито
заседание е насрочено за 03.04.2018 г. На тази дата е даден ход по
същество и делото е обявено за решаване. С решение от 17.04.2018г.
съдът е отменил обжалваното решение и е постановил друго.

Граждански дела, разгледани в закрито съдебно заседание
по допустимост

Гр.д. № 2354/2016 г. е образувано на 02.06.2016 г. е по касационна
жалба от 31.05.2016 г. срещу решение на Окръжен съд – Варна по гр. д.
№ 2445/2015 г. Насрочено е в закрито заседание по чл. 288 ГПК за
20.09.2016 г. С определение от 26.09.2016 г. не е допуснато касационно
обжалване и делото е върнато на 27.09.2016 г.

Гр.д. № 4821/2017 г. е образувано на 05.12.2017 г. по касационна
жалба от 01.12.2017 г. срещу решение на Окръжен съд – Враца по гр. д.
№ 406/2017 г. Насрочено е в закрито заседание по чл. 288 ГПК за
17.04.2017 г. С определение от 19.04.2017 г. съдът не е допуснал
касационно обжалване в една част и е оставил без разглеждане жалбата в
останалата й част.

Граждански дела, образувани преди 01.01.2016 г.
 и неприключени към 01.10.2018 г.

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“, съдия Райчева няма на доклад дела, образувани
преди 01.01.2016 г. и неприключени към 01.10.2018 г.

Спрени производства по граждански дела,
образувани през 2016 г. и 2017 г.

Гр.д. № 4733/2016 г. е образувано на 04.11.2016 г. по молба за
отмяна от 02.11.2016 г. на решение на Окръжен съд – Смолян по гр. д. №
36/2014 г. С определение от 14.11.2016 г., след като е изслушано
докладваното в закрито заседание на 11.11.2016 г. дело, е допуснато
касационно обжалване. С определение от 21.11.2016 г. съдът е
постановил спиране на производството на основание чл. 229, ал. 1, т. 4
ГПК до приемане на тълкувателно решение по тълкувателно дело №
7/2014 г. на ОСГТК на ВКС. С определение от 21.07.2017 г.
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производството е възобновено и е насрочено в открито заседание на
07.11.2017 г. На тази дата е даден ход по същество и с решение от
14.11.2017г. съдът е оставил без уважение молбата за отмяна.

Гр.д. № 4470/2017 г. е образувано на 13.11.2017 г. по касационна
жалба от 09.11.2017 г. срещу решение на Окръжен съд – Благоевград по
гр. д. № 456/2017 г. Разпределено е на докладчик в деня на образуването,
видно от протокола за случаен избор. В печата на съда е отбелязана
датата, за която делото е насрочено в закрито заседание по
допустимостта. С определение от 18.04.2018 г. съдът е постановил
спиране на производството и е предложил на Общото събрание на
Гражданска колегия да постанови тълкувателно решение по въпрос,
обуславящ решението по настоящото дело.

Граждански дела, образувани през 2016 г. и 2017 г.,
по които е отменен хода по същество

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“, съдия Райчева няма на доклад дела, образувани през
2016 г. и през 2017 г., по които е бил отменен хода по същество.

Частни граждански дела

Ч.гр. д. № 731/2016 г. е образувано на 22.02.2016 г. по частна
жалба, заведена на 17.02.2016 г. срещу определение на ВКС,
постановено по ч. гр. д. № 6240/2015 г. Делото е разгледано в закрито
заседание на 07.03.2016 г. С определение от същата дата съдът е оставил
без разглеждане жалбата и е потвърдил обжалвания акт. След изтичане
на срока за обжалване на определението в частта, в която частната жалба
е оставена без разглеждане като недопустима, делото е върнато на
13.05.2016 г. на Окръжен съд – Плевен.

Ч.гр. д. № 4610/2017 г. е образувано на 20.11.2017 г. по частна
касационна жалба от 16.11.2017 г. срещу определение на Апелативен
съд – Варна по ч. гр. д. № 427/2017 г. Делото е разгледано в закрито
заседание по чл. 288 ГПК на 27.11.2017 г. С определение от 28.11.2017 г.
не е допуснато касационно обжалване и делото е върнато.

Ч.гр. д. № 16/2016 г. /петчленен състав/ е образувано на
01.07.2016 г. по реда на чл. 135, ал. 4 АПК по повдигната препирна за
подсъдност за определяне на компетентен съд. Производството е
насрочено за разглеждане в закрито заседание на 13.07.2016 г. С
определение от 18.07.2016 г. е определен компетентния да разгледа
делото съд.
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Съдия Светла Бояджиева

Съдия Светла Бояджиева е съдия във ВКС от 2007  г.  /акт за
встъпване от 17.04.2007 г./. В проверявания период съдия Бояджиева е
правораздавала в Четвърто ГО, втори състав – до 01.09.2017 г., а след
този период – в пети състав. Предоставените данни за съдията са
следните:

За 2016 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 27 бр., в това

число 24 бр. касационни дела и 3 бр. частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 127 бр., в това число 94 бр.

касационни дела и 33 бр. частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 154 бр., в това число 118

бр. касационни дела и 36 бр. частни производства.
Свършени дела през годината 105 бр., в това число 72 бр.

касационни дела и 33 бр. частни производства. Свършени със съдебен
акт по същество общо 52 бр.

За 2017 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 51 бр., в това

число 49 касационни дела и 2 частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 114 бр., в това число 75 бр.

касационни дела и 39 бр. частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 155 бр., в това число 124

бр. касационни дела и 41 бр. частни производства.
Свършени дела през годината 118 бр., в това число 83 бр.

касационни дела и 35 бр. частни производства. Свършени със съдебен
акт по същество общо 40 бр.

Граждански дела, образувани през 2016 г. и 2017 г.
и разгледани в открито съдебно заседание

Гр.д. № 626/2016 г. е образувано на 15.02.2016 г. по касационна
жалба от 11.02.2016 г. срещу решение на Окръжен съд – Бургас по гр. д.
№ 1359/2015г. Разпределено е на докладчик в деня на образуването.
Производството е насрочено в закрито заседание по чл. 288 ГПК за
08.03.2016 г. С определение от 09.03.2016 г. съдът е допуснал
касационно обжалване, указал е внасяне на държавна такса, след което
да се докладва на председателя на Четвърто ГО за насрочване. Открито
съдебно заседание е насрочено на 07.06.2016 г., на която дата делото е
обявено за решаване. С решение от 17.06.2016г. съдът е отменил
частично обжалваното решение и е постановил друго. На 25.10.2016 г. е
постановено определение по чл. 248 ГПК, след направено искане за
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допълване на съдебното решение и делото е върнато на Бургаския
окръжен съд.

Гр.д. № 3389/2017 г. е образувано на 22.08.2017 г. по касационна
жалба от 18.08.2017 г. срещу решение на Окръжен съд – Стара Загора,
постановено по гр. д. № 1084/2017 г. Насрочено е в закрито заседание по
чл. 288 ГПК за 13.02.2018 г. С определение от 20.02.2018 г. е допуснато
касационно обжалване и е указано представяне на доказателство за
внесена държавна такса. В първо открито съдебно заседание, проведено
на 22.05.2018 г., е даден ход по същество. С решение от 01.06.2018г.
съдът е отменил въззивното решение и е постанил друго.

Гр.д. № 799/2017 г. е образувано на 28.02.2017 г. по молба за
отмяна по чл. 303 ГПК на влязло в сила решение, постановено от
Районен съд – Дулово по гр. д. № 640/2013 г. Разпределено е на
докладчик в деня на образуването, видно от протокола за случайно
разпределение. В печата на съда е посочена датата, за която делото е
насрочено в открито съдебно заседание - 06.06.2017 г. Преди това, с
разпореждане от 20.02.2017 г., постановено от съдия Бранислава
Павлова – председател на Първо гражданско отделение, делото е
върнато на районния съд за внасяне на пълния размер на дължимата
държавна такса и с указания за вписване на молбата. С изрично
разпореждане от 28.02.2017 г. на съдия Бранислава Павлова е
образувано производство по реда на чл. 307 ГПК. Делото е насрочено в
закрито заседание по чл. 288 ГПК за 16.03.2017 г. С определение от
23.03.2017 г. е допусната до разглеждане молбата за отмяна. Първо
открито съдебно заседание е насрочено за 06.06.2017 г., когато съдът е
постановил спиране на производството на основание чл. 229, ал. 1, т. 2
ГПК, след като е констатирал, че призовка до един от ответниците е
върната с отбелязване, че е починал. Дадени са указания на молителя да
посочи адрес на наследниците и да представи удостоверение от НБД
„Население“. Молба в изпълнение на указанията е постъпила на
10.07.2017 г. С разпореждане от 11.07.2017 г. са дадени допълнителни
указания. Съобщение за указанията е изпратено на 11.07.2017г., връчено
на 17.07.2017 г. Молба за изпълнението им е регистрирана в съда на
14.09.2017 г. С определение от 31.10.2017 г. съдът е възобновил
производството, конституирал е страна, указал е на молителя да внесе
депозит за обнародване на призовка в Държавен вестник, след което
делото да се докладва за насрочване. Следващо открито заседание е
насрочено за 13.02.2018 г. Призовка за новоконституираната страна е
публикувана в ДВ, бр. 94/24.11.2017 г. С разпореждане от 20.12.2017 г. е
указано да се изпрати писмо до САК за назначаване на особен
представител на страната, след което делото да се докладва за
определяне на възнаграждение. Писмо до САК е изпратено на 21.12.2017
г. Преди постъпване на отговор съдът, с друго определение от



344

16.01.2018 г. повторно е допуснал назначаване на особен представител
на същата страна, определил е възнаграждение и повторно е дал
указания да се изпрати писмо САК, който в тридневен срок да определи
съответния адвокат. На 23.01.2018 г. е постъпило писмо от САК по факс,
с което е посочено, че условие за стартиране на процедурата е
представяне на доказателство за внесено адвокатско възнаграждение.
Ново писмо от САК, с определен процесуален представител, е
постъпило по факс на 07.02.2018 г. В следващо открито заседание от
13.02.2018 г. не е даден ход на делото, поради нередовно призоваване на
страна и е отложено за 15.05.2018 г. Във връзка с представено на
03.05.2018 г. удостоверение за постоянен адрес на страната, с
разпореждане от 09.05.2018 г. съдът е указал да се връчи призовка чрез
залепване на уведомление по чл. 47 ГПК и е отложил делото за
25.09.2018 г. С определение от 18.07.2018 г. е поставено началото на
процедура по назначаване на особен представител и за тази страна. След
внасяне на определеното възнаграждение, писмо до САК е изпратено на
18.09.2018 г. и на същата дата е върнат отговор. В съдебно заседание от
25.09.2018 г. е даден ход, дадена е възможност на пълномощника на
молителя да се снабди с искано удостоверение и делото е отложено за
04.12.2018 г. В това с.з. делото е обявено за решаване и с решение от
12.12.2018г. съдът е отменил въззивното решение и делото е върнато за
ново разглеждане.

Гр.д. № 298/2016г. е образувано на 22.01.2016г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.дело № 16115/2014г. по описа на СГС,
регистрирана в съда на 20.01.2016г. Разпределено е на съдия Бояджиева
на 20.01.2016г. и към делото е приложен протокол за избор на
докладчик, подписан от разпределящия Л. Т.. С определение от
16.02.2016г. съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. от
09.02.2016г. дело, е допуснал касационно обжалване на въззивното
решение в едната му част. На жалбоподателя са дадени указания в
едноседмичен срок да внесе държавна такса и да представи
доказателства за това. Наредено е след внасяне на държавната такса,
делото да се докладва на председателя на Четвърто ГО за насрочване.
Делото е насрочено в о.с.з. на 03.05.2016 г., когато е даден ход на
делото, докладвано е, даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение след съвещание. С решение от 17.05.2016 г. съдът е
отменил въззивното решение и е върнал делото за разглеждане от друг
състав на СГС.

Гр.д. № 1553/2017г. е образувано на 18.04.2017г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.дело № 3578/2016г. по описа на СГС,
регистрирана в съда на 12.04.2016г. Разпределено е на съдия Бояджиева
на 18.04.2017г. и към делото е приложен протокол за избор на
докладчик, подписан от разпределящия С. Г.. С определение от



345

20.10.2017г. съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. от
17.10.2017г. дело, е допуснал касационно обжалване на въззивното
решение. На жалбоподателя са дадени указания в едноседмичен срок да
внесе държавна такса и да представи доказателства за това, като в
противен случай производството ще бъде прекратено. Наредено е след
внасяне на държавна такса делото да се докладва на председателя на
Четвърто ГО за насрочване. Насрочено е в о.с.з. на 23.01.2018г., когато е
даден ход на делото, докладвано е, даден е ход по същество и съдът е
обявил, че ще се произнесе с решение след съвещание. С решение от
02.04.2018г. съдът е оставил в сила въззивното решение.

Гр.д. № 1945/2017г. е образувано на 15.05.2017г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.дело № 126/2017г. по описа на ОС-Бургас,
регистрирана в съда на 11.05.2017г. Разпределено е на съдия Бояджиева
на 15.05.2017г. и към делото е приложен протокол за избор на
докладчик, подписан от разпределящия Л. Т.. С определение от
09.11.2017г. съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. от
07.11.2017г., е допуснал касационно обжалване на въззивното решение.
Наредено е делото да се докладва на председателя на Четвърто ГО за
насрочване. Насрочено е в о.с.з. на 13.02.2018г., когато е даден ход на
делото, докладвано е, даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение след съвещание. С решение от 09.03.2018г. съдът е
отменил въззивното решение в едната му част и е постановил друго.
Съдът е оставил в сила решението в останалата осъдителна част.

Гр.д. № 3094/2016 г. е образувано на 19.07.2016 г. по касационна
жалба срещу решение на Апелативен съд – Варна, регистрирана в съда
на 15.07.2016 г. Разпределено е на докладчик в деня на образуването.
Насрочено е за разглеждане по допустимостта за 02.11.2016 г. С
определение от 23.11.2016 г. е допуснато касационно обжалване и е
указано делото да се докладва на председателя на отделението след
внасяне на дължимата държавна такса. Съобщение до страната е
изпратено на 24.11.2016 г. Представено е доказателство за изпълнение
на указанията на 14.12.2016 г. Откритото заседание е насрочено за
07.03.2017 г. На тази дата е даден ход по същество и делото е обявено за
решаване. С решение от 20.04.2017г. съдът е отменил въззивното
решение.

Граждански дела, разгледани в закрито съдебно заседание
по допустимост

Гр.д. № 3051/2016 г. е образувано на 14.07.2016 г. по касационна
жалба от 12.07.2016 г. срещу решение на Апелативен съд – София по гр.
д. № 3441/2016 г. Насрочено е в закрито заседание по чл. 288 ГПК за
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15.11.2016 г. С определение от 18.11.2016 г. съдът не е допуснал
касационно обжалване и е върнал делото на 21.11.2016 г.

Гр.д. № 4503/2017 г. е образувано на 15.11.2017 г. по касационна
жалба, регистрирана на 13.11.2017 г. срещу решение на Апелативен съд
– Варна, постановено по гр. д. № 243/2017 г. Насрочено в закрито
заседание по чл. 288 ГПК за 20.03.2018 г. С определение от 27.03.2018 г.
съдът не е допуснал касационно обжалване.

Граждански дела, образувани преди 01.01.2016 г.
и неприключени към 01.10.2018 г.

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“, съдия Бояджиева няма на доклад дела, образувани
преди 01.01.2016 г. и неприключени към 01.10.2018 г.

Спрени производства по граждански дела,
образувани през 2016 г. и 2017 г.

Гр.д. № 2796/2016 г. е образувано на 30.06.2016 г. по касационна
жалба от 28.06.2016 г. срещу решение на Софийския градски съд по гр.
д. № 12967/2015 г. Разпределено е на докладчик в деня на образуването,
видно от протокола за електронен избор. С разпореждане от 30.06.2016
г. на съдия Бойка Стоилова – председател на Четвърто ГО, е
разпоредено да се образува производство по реда на чл. 288 ГПК. С
определение от 26.10.2016 г., след разглеждане на делото в закрито
заседание от 18.10.2016 г., съдът е спрял производството до приемане на
тълкувателно решение по тълк. д. № 1/2016 г. на ОСГК на ВКС. С
определение в з.з. от 07.02.2019г. производството по делото е
възобновено, не е допуснато касационно обжалване.

Гр.д. № 910/2017 г. е образувано на 07.03.2017 г. по касационна
жалба от 02.03.2017 г. срещу решение на Окръжен съд – Бургас по гр. д.
№ 1454/2016 г. Делото е разпределено на докладчик в деня на
образуването, видно от протокола за избор от същата дата и в печата е
отразена датата на образуване – 07.03.2017г. С определение от
30.11.2017 г., след като е изслушано докладваното дело в закрито
заседание на 03.10.2017 г., съдът е спрял производството по делото и е
предложил на Общото събрание на Гражданска колегия да се произнесе
с тълкувателно решение по въпрос, решаван противоречиво - „В кой
момент възниква вземането за заплащане на обезщетение на
военнослужещ, положил труд повече от нормативно определения при
даване на 24- часови дежурства, некомпенсиран с почивка,от кой момент
изпада в забава работодателят по отношение на това вземане и
съответно от кой момент започва да тече погасителната давност за
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същото, включително и в случаите на прекратено служебното
правоотношение”.

Граждански дела, образувани през 2016 г. и 2017 г.,
по които е отменен хода по същество

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“, съдия Бояджиева няма на доклад дела, образувани
през 2016 г. и през 2017 г., по които е бил отменен хода по същество.

Частни граждански дела

Ч.гр.д. № 272/2016 г. е образувано на 21.01.2016 г. по частна
жалба, регистрирана на 19.01.2016 г. срещу определение на Софийския
градски съд по ч. гр. д. № 10044/2015 г. Насрочено в закрито заседание
по чл. 288 ГПК за 03.02.2016 г. С определение от 15.02.2016 г. не е
допуснато касационно обжалване и делото е върнато на 17.02.2016 г.

Ч.гр.д. № 5086/2017 г. е образувано на 22.12.2017 г. по частна
касационна жалба от 20.12.2017 г. срещу определение на Софийския
градски съд по ч. гр. д. № 7543/2016 г. Насрочено е в закрито заседание
по допустимостта на 05.01.2018 г. С определение от 15.01.2018 г. съдът е
допуснал касационно обжалване и е отменил обжалваното определение.

Ч.гр.д. № 8/2016 г. /петчленен състав/ е образувано на 17.03.2016
г. по реда на чл. 135, ал. 4 АПК по възникнал спор за подсъдност.
Производството е насрочено в закрито заседание на 22.04.2016 г. С
определение от 28.04.2016 г. съдът е определил компетентния да
разгледа предявения иск съд.

Съдия Ерик Василев

Съдия Ерик Василев е избран за съдия във ВКС с акт за заемане
длъжност „съдия“ № 2020/01.12.2016 г., считано от 01.12.2016 г. С
решение на ВСС  по протокол  № 29/21.09.2007г. е с ранг „съдия във
ВКС“, считано от 11.08.2007 г. Предоставените данни за съдията са
следните:

За 2016 г.
Брой несвършени дела в началото на годината – 15 бр., в това

число 14 бр. касационни дела и 1 бр. частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 140 бр., в това число 105 бр.

касационни дела и 35 бр. частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 155 бр., в това число 119

бр. касационни дела и 36 бр. частни производства.
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Свършени дела през годината 95 бр., в това число 68 бр.
касационни дела и 27 бр. частни производства. Свършени със съдебен
акт по същество общо 33 бр.

За 2017 г.
Брой несвършени дела в началото на годината – 57 бр., в това

число 50 бр. касационни дела и 7 бр. частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 109 бр., в това число 71 бр.

касационни дела и 38 бр. частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 166 бр., в това число 121

бр.  касационни дела и 45 бр. частни производства.
Свършени дела през годината 125 бр., в това число 88 бр.

касационни дела и 37 бр. частни производства. Свършени със съдебен
акт по същество общо 45 бр.

Граждански дела, образувани през 2016г. и 2017г.,
разгледани в открито съдебно заседание

Гр.д. № 1812/2016 г. е образувано на 25.04.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.д.№ 6814/2015 г. по описа на СГС,
регистрирана в съда на 21.04.2016 г. Разпределено е на съдия Ерик
Василев. С определение от 17.05.2016 г., изслушал докладваното дело в
з.з. на 04.05.2016 г., съдът  е допуснал касационно обжалване на
въззивното решение, в частта в която са уважени предявените искове за
обезщетение на неим. вреди, ведно със зак. лихви. В о.с.з. от 21.09.2016
г. делото е обявено за решаване. С решение, постановено на 25.10.2016 г.
съдът е отменил въззивния акт и е отхвърлил предявените искове.

Гр.д. № 1473/2016 г. е образувано на 01.04.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.д.№ 2111/2014 г. по описа на САС,
регистрирана в съда на 30.03.2016 г. Разпределено е на съдия Ерик
Василев, видно от протокол за избор от 01.04.2016 г., подписан от
разпределящия служител С. Г.. С определение от 26.04.2016 г. ,
изслушал докладваното дело в з.з. на 20.04.2016 г., съдът  е допуснал
касационно обжалване на въззивното решение. В о.с.з. от 21.09.2016 г.
делото е обявено за решаване. С решението, постановено на 20.12.2016
г. съдът е отменил въззивния акт и е обявил за недействителен договор
за дарение на недвижим имот.

Гр.д. № 2766/2016 г. е образувано на 28.06.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.д.№ 787/2015 г. по описа на ОС-
Благоевград, регистрирана в съда на 24.06.2016 г. Първоначално е
разпределено на съдия Бонка Дечева, а след това, съгласно
разпореждане №181/14.10.2016 г. на зам. на председателя на ВКС и
ръководител на ГК, е преразпределено на съдия Ерик Василев, видно от
протокол за избор, подписан от разпределящия служител Л. Т.. С
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определение от 16.11.2016 г., изслушал докладваното дело в з.з. на
27.10.2016 г., съдът  е допуснал касационно обжалване на въззивното
решение. В о.с.з. от 28.02.2017 г. делото е обявено за решаване. С
решението, постановено на 23.03.2017 г., съдът е отменил въззивния акт
в едната му част.

Гр.д. № 4184/2017 г. е образувано на 25.10.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.д.№ 407/2016 г. по описа на ОС-Смолян,
регистрирана в съда на 23.10.2017 г. Разпределено е на съдия Ерик
Василев. С определение от 09.03.2018 г., изслушал докладваното дело в
з.з. на  06.03.2017 г., съдът е допуснал до касационно обжалване част от
въззивното решение. В о.с.з. от 05.06.2018 г. делото е обявено за
решаване. С решение, постановено на 20.06.2018 г., съдът е отменил
въззивния акт в едната му част.

Гр.д. № 2306/2017 г. е образувано на 07.06.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.д.№ 170/2017 г. по описа на ОС-Пловдив,
регистрирана в съда на 05.06.2017 г. Разпределено е на съдия Ерик
Василев видно от протокол за избор от 07.06.2017 г., подписан от
разпределящия служител Л. Т.. С определение от 21.11.2017 г., изслушал
докладваното дело в з.з. на 08.11.2017 г., съдът  е допуснал касационно
обжалване на въззивното решение. В о.с.з. от 13.02.2018 г. делото е
обявено за решаване. С решението, постановено на 21.02.2018 г., съдът е
отменил въззивния акт и е отхвърлил предявените искове.

Гр.д. № 2785/2017 г. е образувано на 11.07.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.д.№ 14886/2016 г. по описа на СГС,
регистрирана в съда на 07.07.2017 г. Разпределено е на съдия Ерик
Василев видно от протокол за избор от 11.07.2017 г., подписан от
разпределящия служител С. Г.. С определение от 07.12.2017 г., изслушал
докладваното дело в з.з. на 22.11.2017 г., съдът  е допуснал касационно
обжалване на въззивното решение. В о.с.з. от 06.03.2018 г. делото е
обявено за решаване. С решение, постановено на 09.03.2018 г. съдът е
отменил въззивното решение в едната му част и е постановил друго.

Граждански дела, разгледани в закрито съдебно заседание
по допустимост

Гр.д. № 2797/2016 г. е образувано на 30.06.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.д.№ 94/2016 г. по описа на АС-Пловдив,
регистрирана в съда на 29.06.2016 г. Разпределено е на съдия Ерик
Василев. С определение от 25.11.2016 г., изслушал докладваното дело в
з.з. на 19.10.2016 г., съдът не е допуснал касационно обжалване на
въззивното решение.

Гр.д. № 4844/2017 г. е образувано на 05.12.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.д.№ 613/2017 г. по описа на ОС-Варна,
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регистрирана в съда на 04.12.2017 г. Разпределено е на съдия Ерик
Василев. С определение от 11.04.2018 г., изслушал докладваното дело в
з.з. на 03.04.2018 г., съдът не е допуснал касационно обжалване на
въззивното решение.

Граждански дела, образувани преди 01.01.2016г.
и неприключени към 01.10.2018г.

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“, съдия Василев няма неприключени дела към
01.10.2018 г., които са образувани преди 01.01.2016 г.

Спрени производства по граждански дела,
образувани през 2016г. и през 2017г.

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“, съдия Василев няма спрени производства по гр.дела,
образувани през 2016 г.

Гр.д. № 3135/2017 г. е образувано на 03.08.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.д.№ 291/2017 г. по описа на ОС-Бургас,
регистрирана в съда на 01.08.2017 г. Има разпореждане за образуване от
03.08.2017 г. съдия Мими Фурнаджиева, председател на Четвърто ГО.
Разпределено е на съдия Ерик Василев на 03.08.2017 г. и към делото е
приложен протокол за избор на докладчик, подписан от разпределящия
служител С. Г.. С определение от 06.12.2017 г. , изслушал докладваното
дело в з.з. на 05.12.2017 г., съдът е спрял производството по делото до
приемане на тълкувателно решение по т.д. № 1 от 2017 г. на ОСГК на
ВКС. С определение в з.з. от 07.01.2019г. производството по делото е
възобновено, допуснато е касационно обжалване и делото е насрочено в
о.с.з. на 05.03.2019г.

Гр.д. № 3197/2017 г. е образувано на 08.08.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.д.№ 8818/2016 г. по описа на СГС,
регистрирана в съда на 04.08.2017 г. Има разпореждане за образуване от
08.08.2017г. на съдия Светла Димитрова, председател на Трето ГО.
Разпределено е на съдия Ерик Василев на 08.08.2017 г. и към делото е
приложен протокол за избор на докладчик, подписан от разпределящия
служител С. Г.. С определение от 29.01.2018 г. , изслушал докладваното
дело в з.з. на 23.01.2018 г., съдът е спрял производството по делото до
приемане на тълкувателно решение по т.д. № 4 от 2017 г. на ОСГК на
ВКС.
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Граждански дела, образувани през 2016г. и през 2017г.,
по които е отменен хода по същество

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“, съдия Василев няма образувани дела през 2016 г. и
2017 г., които са с отменен хода по същество.

Частни граждански дела

Ч.гр.д. № 774/2016 г. е образувано на 23.02.2016 г. по частна
жалба срещу разпореждане по гр.д.№ 668/2015 г. по описа на АС-Варна,
регистрирана в съда на 19.02.2016 г. Разпределено е на съдия Ерик
Василев. С определение от 14.03.2016 г., изслушал докладваното дело в
з.з. на 25.02.2016 г., съдът е оставил в сила разпореждането.

Ч.гр.д. № 4755/2017 г. е образувано на 29.11.2017 г. по частна
жалба срещу определение по гр.д.№ 2621/2017 г. по описа на СГС,
регистрирана в съда на 27.11.2017 г. Разпределено е на съдия Ерик
Василев. С определение от 20.12.2017 г., изслушал докладваното дело в
з.з. на 12.12.2017 г., съдът е допуснал касационно обжалване на
атакуваното определение и го е отменил.

Съдия Василев няма разпределени дела за петчленен състав за
2016 г. и 2017 г.

Всичко свършени дела с определения от съдебните състави в
Четвърто  отделение, ГК,  по  докладчици:

Видно от предоставените данни от началник отдел „ИСКСС“ на
ВКС Индивидуални параментри за магистратите – движение на дела,
статистически данни за 2016г. и 2017г., информацията за постановените
определения от съдебните състави в отделението е следната:

За 2016г.
  съдия -докладчик                            бр.  определения
Бойка Стоилова  66

 Мими Фурнаджиева 114
Велислав Павков 123
Веска Райчева 108
Светла Бояджиева 120
Любка Андонова 137
Светла Цачева 124
Албена Бонева                     119
Боян Цонев 102
Борислав Белазелков 112
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Борис Илиев 116
Димитър Димитров 107
Стоил Сотиров 108
Василка Илиева 121
Зоя Атанасова 105
Марио Първанов 115
Ерик Василев 118
Маргарита Георгиева 110

За 2017г.
  съдия -докладчик                            бр.  определения
Бойка Стоилова 76
Мими Фурнаджиева 146
Велислав Павков 138
Веска Райчева 137
Светла Бояджиева 144
Любка Андонова  97
Светла Цачева 112
Албена Бонева                     138
Боян Цонев           139
Борислав Белазелков 139
Борис Илиев           135
Димитър Димитров 124
Стоил Сотиров 132
Василка Илиева 126
Зоя Атанасова 130
Марио Първанов 141
Ерик Василев 147
Маргарита Георгиева 141

Граждански дела, разгледани в о.с.з., по които решението е
постановено след едномесечен срок от съдебните състави в Четвърто
отделение, ГК, по докладчици:

Видно от предоставените от началник отдел „ИСКСС“ на ВКС
данни за делата, образувани през 2016 и 2017г. в ГК, информацията за
постановените решения от съдебните състави в отделението след
едномесечния срок, към 24.01.2019г. е следната:

съдия -докладчик  2016г.                  2017г.
Бойка Стоилова 21 бр. дела      11 бр. дела
Мими Фурнаджиева 14 бр. дела      14 бр. дела
Велислав Павков   1 дело                   1 дело
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Веска Райчева   0 бр. дела             1 бр. дела
Светла Бояджиева   6 бр. дела        4 бр. дела
Любка Андонова 11 бр. дела       0 бр. дела
Светла Цачева 11 бр. дела       7 бр. дела
Албена Бонева           24 бр. дела            25 бр. дела
Боян Цонев  4 бр. дела       4 бр. дела
Борислав Белазелков  8 бр. дела             12 бр. дела
Борис Илиев  0 бр. дела       2 бр. дела
Димитър Димитров 29 бр. дела            16 бр. дела
Стоил Сотиров  7 бр. дела        7 бр. дела
Василка Илиева  6 бр. дела      11 бр. дела
Зоя Атанасова 15 бр. дела             9 бр. дела
Марио Първанов 12 бр. дела            11 бр. дела
Ерик Василев 16 бр. дела             2 бр. дела
Маргарита Георгиева   9 бр. дела      11 бр. дела

КОНСТАТАЦИИ:

Видно от предоставените от началник на отдел „ИСКСС“ на ВКС
справки за постановените съдебни решения по дела, образувани 2016г. и
2017г., към 24.01.2019г., както и за всичко свършени дела с определения
през 2016г. и 2017г., по съдии-докладчици в Четвърто отделение ГК на
ВКС, информацията е следната:

Съдия Бойка Стоилова е постановила за 2016г. решения по 21
бр. дела –по 6 бр. дела решенията са постановен до 3 месеца и по 15 бр.
дела решенията са постановени над 3 месеца (пр. - по гр.д. № 4317/2016
г., решението е постановено 140 дни след едномесечния срок, по гр.д. №
230/2016 г., решението е постановено 145 дни след едномесечния срок и
по гр.д.№ 60132/2016 г., решението е постановено 273 дни след
едномесечния срок).

За 2017г. съдия Стоилова е постановила решения по 11 броя дела –
по 6 от делата решенията са постановени до 3 месеца и по 5 от делата
решенията са постановени над три месеца (пр. 127 дни след
едномесечния срок – по гр.д. № 2423/2017 г. и 137 дни след
едномесечния срок - по гр.д. № 665/2017 г.).

В проверявания период е постановила общо 142 определения,
съответно 66 определения през 2016 г. и 76 през 2017 г.

Съдия Мими Фурнаджиева е постановила за 2016г. решения по
26 бр. дела – по  12 от делата решенията са постановени в едномесечен
срок, по 14 от делата решенията са постановени до 3 месеца и няма
решения над 3 месеца.

За 2017г. съдия Фурнаджиева  е постановила  решения по 19 бр.
дела – по  5 от делата решенията са постановени в едномесечен срок, по
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13 от делата решенията са постановени до 3 месеца и по 1 от делата
решението е постановено в срок над 3 месеца.

В проверявания период е постановила общо 260 определения,
съответно 114 определения през 2016 г. и 146 определения през 2017 г.

Съдия Велислав Павков е постановил за 2016г. решения по 27
бр. дела – по  26 от делата решенията са постановени в едномесечен срок
и по едно дело решението е постановено до 3 месеца.

За 2017г. съдия Павков  е постановил  решения по 14 бр. дела – по
13 от делата решенията са постановени в едномесечен срок и по едно от
делата, решението е постановено в тримесечен срок.

В проверявания период е постановил общо 261 определения,
съответно 123 определения през 2016 г. и 138 определения през 2017 г.

Съдия Веска Райчева е постановила за 2016г. решения по 24 бр.
дела, всички в едномесечен срок.

За 2017г. съдия Райчева  е постановила  решения по 16 бр. дела –
по  15 от делата решенията са постановени в едномесечен срок и по едно
от делата, решението е постановено в срок до 3 месеца.

В проверявания период е постановила общо 145 определения,
съответно 108 определения през 2016 г. и 137 определения през 2017 г.

Съдия Светла Бояджиева е постановила за 2016г. решения по 21
бр. дела – по  15 от делата решенията са постановени в едномесечен срок
и по 6 от делата решенията са постановени до 3 месеца.

За 2017г. съдия Бояджиева е постановила  решения по 20 бр. дела
– по  16 от делата решенията са постановени в едномесечен срок, по 3 от
делата решенията са постановени до 3 месеца и по 1 от делата
решението е постановено над 3 месеца.

В проверявания период е постановила общо 264 определения,
съответно 120 определения през 2016 г. и 144 определения през 2017 г.

Съдия Любка Андонова е постановила за 2016г. решения по 17
бр. дела – по  6 от делата решенията са постановени в едномесечен срок,
по 7 от делата решенията са постановени до 3 месеца и по 4 от делата
решенията са постановени над 3 месеца.

За 2017г. съдия Андонова е постановила  решение по едно дело, в
едномесечен срок.

В проверявания период е постановила общо 234 определения,
съответно 137 определения през 2016 г. и 97 определения през 2017 г.

Съдия Светла Цачева е постановила за 2016г. решения по 24 бр.
дела – по  13 от делата решенията са постановени в едномесечен срок и
по 11 от делата решенията са постановени до 3 месеца.

За 2017г. съдия Цачева е постановила решения по 21 дела,
съответно по 14 от тях решенията са постанови в едномесечен срок и по
7 от делата решенията са постановени до 3 месеца.
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В проверявания период е постановила общо 236 определения,
съответно 124 определения през 2016 г. и 112 определения през 2017 г.

Съдия Албена Бонева е постановила за 2016г. решения по 28 бр.
дела – по  4 от делата решенията са постановени в едномесечен срок, по
12 от делата решенията са постановени до 3 месеца и по 12 от делата
решенията са постановени над 3 месеца ( пр.-151 дни след едномесечния
срок - по гр.д. № 112/2016г.).

За 2017г. съдия Бонева  е постановила  решения по 31 бр. дела – по
6 от делата решенията са постановени в едномесечен срок, по 16 от
делата решенията са постановени до 3 месеца и по 9 от делата
решенията са постановени над 3 месеца, до 119 дни след едномесечния
срок (по гр.д. № 728/2017г.).

В проверявания период е постановила общо 257 определения,
съответно 119 определения през 2016 г. и 138 определения през 2017 г.

Съдия Боян Цонев е постановил за 2016г. решения по 28 бр. дела
– по  24 от делата решенията са постановени в едномесечен срок и по 4
от делата решенията са постановени до 3 месеца.

За 2017г. съдия Цонев  е постановил  решения по 18 бр. дела – по
14 от делата решенията са постановени в едномесечен срок и по 4 от
делата решенията са постановени до 3 месеца.

В проверявания период е постановил общо 241 определения,
съответно 102 определения през 2016 г. и 139 определения през 2017 г.

Съдия Борислав Белазелков е постановил за 2016г. решения по
23 бр. дела – по  15 от делата решенията са постановени в едномесечен
срок и по 8 от делата решенията са постановени до 3 месеца.

За 2017г. съдия Белазелков  е постановил  решения по 19 бр. дела –
по 7 от делата решенията са постановени в едномесечен срок и по 12 от
делата решенията са постановени до 3 месеца.

В проверявания период е постановил общо 251 определения,
съответно 112 определения през 2016 г. и 139 определения през 2017 г.

Съдия  Борис Илиев е постановил за 2016г. решения по 23 бр.
дела, всички в едномесечен срок.

За 2017г. съдия Илиев е постановил  решения по 20 бр. дела – по
18 от делата решенията са постановени в едномесечен срок и по 2 от
делата решенията са постановени до 3 месеца.

В проверявания период е постановил общо 251 определения,
съответно 116 определения през 2016 г. и 135 определения през 2017 г.

Съдия Димитър Димитров е постановил за 2016г. решения по 33
бр. дела – по 4 бр.дела решенията са постановени  в едномесечен срок,
по 8 бр. дела решенията са постановен до 3 месеца и по 21 бр. дела
решенията са постановени над 3 месеца (пр.- по гр.д. № 60304/2016 г.,
решението е постановено 205 дни след едномесечния срок, по гр.д. №
4842/2016 г., решението е постановено 206 дни след едномесечния срок).
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За 2017г. съдия Димитров е постановил решения по 16 броя дела –
по 3 от делата решенията са постановени до 3 месеца и по 13 от делата
решенията са постановени над три месеца (пр.  - 207 дни след
едномесечния срок – по гр.д. № 54/2017 г. и 205 дни след едномесечния
срок - по гр.д. № 208/2017 г.).

В проверявания период е постановил общо 231 определения,
съответно 107 определения през 2016 г. и 124 през 2017 г.

Съдия Стоил Сотиров е  постановил за 2016г. решения по 16 бр.
дела – по 9 бр.дела решенията са постановени  в едномесечен срок, по 5
бр. дела решенията са постановен до 3 месеца и по 2 бр. дела решенията
са постановени над 3 месеца – по гр.д. № 2138/2016 г. 62 дни след
едномесечния срок ).

За 2017г. съдия Сотиров е постановил решения  по 13 броя дела –
по 6 от делата решенията са постановени в едномесечен срок, по 6 от
делата решенията са постановени до 3 месеца и по едно дело решението
е постановено над 3 месеца – гр.д. № 737/2017г. -76 дни след
едномесечния срок .

В проверявания период е постановил общо 240 определения,
съответно 108 определения през 2016 г. и 132 през 2017 г.

Съдия Василка Илиева е постановила за 2016г. решения по 9 бр.
дела – по 3 от делата решенията са постановени в едномесечен срок, по 4
от делата решенията са постановени до 3 месеца и по 2 от делата
решенията са постановени над 3 месеца – ( пр.- 120 дни след
едномесечния срок - по гр.д. № 50183/2016г.).

За 2017г.  съдия  Илиева е постановила  решения по 12 бр. дела –
по  1 дело решението е постановено в едномесечен срок, по 6 от делата
решенията са постановени до 3 месеца и по 5 от делата решенията са
постановени над 3 месеца (пр. - по гр.д. № 180/2017г. 112 дни след
едномесечния срок).

В проверявания период е постановила общо 247 определения,
съответно 121 определения през 2016 г. и 126 определения през 2017 г.

Съдия Зоя Атанасова е постановила за 2016г. решения по 15 бр.
дела – по 13 от делата решенията са постановени до 3 месеца и по 2 от
делата решенията са постановени над 3 месеца  ( пр.-128 дни след
едномесечния срок - по гр.д. № 3907/2016г.).

За 2017г. съдия Атанасова е постановила  решения по 9 бр. дела –
по 4 от делата решенията са постановени до 3 месеца и по 5 от делата
решенията са постановени над 3 месеца, до 121 дни след едномесечния
срок  - по гр.д. № 2507/2017г..

В проверявания период е постановила общо 235 определения,
съответно 105 определения през 2016 г. и 130 определения през 2017 г.

Съдия  Марио Първанов е  постановил за 2016г. решения по 17
бр. дела – по 5 бр.дела решенията са постановени  в едномесечен срок,
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по 12 бр. дела решенията са постановен до 3 месеца, няма дела с
постановени решения над 3 месеца.

За 2017г. съдия Първанов е постановил решения  по 13 броя дела –
по 2 от делата решенията са постановени в едномесечен срок, по 11 от
делата решенията са постановени до 3 месеца, няма дела с постановени
решения над 3 месеца.

В проверявания период е постановил общо 256 определения,
съответно 115 определения през 2016 г. и 141 през 2017 г.

Съдия  Ерик Василев е  постановил за 2016г. решения по 25 бр.
дела – по 9 бр.дела решенията са постановени  в едномесечен срок, по 15
бр. дела решенията са постановен до 3 месеца и по 1 дело решението е
постановено малко над 3 месеца - гр.д. № 50182/2016г. – 62 дни
едномесечния срок.

За 2017г. съдия Василев е постановил решения по 14 броя дела –
по 12 от делата решенията са постановени в едномесечен срок, по 2 от
делата решенията са постановени до 3 месеца, няма дела с постановени
решения над 3 месеца.

В проверявания период е постановил общо 265 определения,
съответно 118 определения през 2016 г. и 147 през 2017 г.

Съдия  Маргарита Георгиева е постановила за 2016г. решения
по 15 бр. дела – по  6 от делата решенията са постановени в едномесечен
срок, по 7 от делата решенията са постановени до 3 месеца и по 2 от
делата решенията са постановени над 3 месеца ( пр.- 94 дни след
едномесечния срок - по гр.д. № 2316/2016г.).

За 2017г.  съдия  Георгиева е постановила  решения по 15 бр. дела
– по  4 от делата решенията са постановени в едномесечен срок, по 10 от
делата решенията са постановени до 3 месеца и по 1 дело решението е
постановено над 3 месеца - 118 дни след едномесечния срок по гр.д. №
2778/2017г.

В проверявания период е постановила общо 251 определения,
съответно 110 определения през 2016 г. и 141 определения през 2017 г.

Към момента на проверката – 24.01.2019 г., видно от предоставена
от началник отдел „ИСКСС“ на ВКС справка за дела, образувани през
2016г. и 2017г.,  без постановен съдебен акт след едномесечния срок, по
съдии в Четвърто отделение, ГК на ВКС, информацията е следната:

Съдия Албена Бонева – по 4 дела не е постановен съдебния акт -
(по гр.д.№ 4469/2017г.- 89 дни след едномесечния срок към 24.01.2019г.,
решението е постановено след справката – на 29.01.2019г.), 74 дни след
едномесечния срок към 24.01.2019г. - по гр.д.№ 4288/2016г., решението
е постановено след справката – на 04.02.2019г., 18 дни след
едномесечния срок към 24.01.2019г. – по гр.д. № 3844/2017г. –
решението е постановено след справката – на 13.03.2019г. и гр.д. №
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4482/2017г.- 18 дни след едномесечния срок към 24.01.2019г., делото е
обявено за решаване на 06.12.2018г. и към 12.07.2019г. няма
постановено решение.

Съдия Бойка Стоилова – по 4 дела не е постановен съдебния акт
– по 77 дни след едномесечния срок (по гр.д.№ 5283/2016 г.), решението
е постановено след справката – на 17.06.2019г. и по гр.д. № 3044/2017 г.,
решението е постановено след справката - на 30.01.2019 г., гр. д. №
4002/2017г. – 50 дни след едномесечния срок, решението е постановено
след справката - на 15.05.2019г. и гр.д.№  3322/2017 г. - 99 дни след
едномесечния срок към 24.01.2019г. делото е обявено за решаване на
17.09.2018г. и към 12.07.2019г. няма постановено решение.

Съдия Василка Илиева – по 3 дела не е постановен съдебния акт
- 99 дни след едномесечния срок към 24.01.2019г. (по гр.д.№  3814/2017
г., решението е постановено след справката – на 15.02.2019г.); 63 дни
след едномесечния срок към 24.01.2019г. (гр.д.№  4172/2017 г. –
решението е постановено след справката – на 18.02.2019г.); гр. дело №
5011/2017г. – 63 дни след едномесечния срок, решението е постановено
след справката – на 16.02.2019г.

Съдия Димитър Димитров – по 4 дела не е постановен съдебния
акт - 90 дни след едномесечния срок към 24.01.2019г. - по гр.д.№
3392/2017 г. - решението е постановено след справката - на 09.04.2019г.;
по гр.д.№  3635/2017 г. - 90 дни след едномесечния срок към 24.01.2019г.
-решението е постановено след справката - на 22.05.2019г.; гр.д. №
4275/2017г. - 48 дни след едномесечния срок към 24.01.2019г.,
решението е постановено след справката- на 19.04.2019г.; гр.д. №
4963/2017г. - 75 дни след едномесечния срок към 24.01.2019г.,
решението е постановено след справката- на 26.03.2019г.

Съдия Зоя Атанасова – по 3 дела не е постановен съдебния акт -
99 дни след едномесечния срок към 24.01.2019г. по гр.д.№  3502/2017 г.-
решението е постановено след справката – на 12.02.2019г.; по гр.д.№
3735/2017 г. - 99 дни след едномесечния срок към 24.01.2019г.,
решението е постановено след справката – на 13.02.2019г.; по гр.д.№
4863/2017 г. – 63 дни след едномесечния срок към 24.01.2019г.,
решението е постановено след справката – на 20.05.2019г.

Съдия Светла Цачева – по 1 дело не е постановен съдебния акт -
18 дни след едномесечния срок към 24.01.2019г.  по гр.д.№  4081/2017г.
–решението е постановено след справката – на 29.01.2019г.

Съдия Стоил Сотиров – по 1 дело не е постановен съдебния акт -
99 дни след едномесечния срок към 24.01.2019г.  по гр.д.№  3026/2017г.
–решението е постановено след справката – на 13.02.2019г.

Съдия Маргарита Георгиева – по 5 дела не е постановен
съдебния акт - 55 дни след едномесечния срок към 24.01.2019г. по гр.д.
№ 3115/2017 г.-  решението е постановено след справката – на
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31.01.2019г.); 27 дни след едномесечния срок към 24.01.2019г.  - по гр.д.
№ 4108/2017 г. - решението е постановено след справката – на
01.02.2019г.,  27 дни след едномесечния срок към 24.01.2019г. - по гр.
дело № 4143/2017г. – решението е постановено след справката –
14.02.2019г.; 12 дни след едномесечния срок към 24.01.2019г.  - по гр.д.
№ 4570/2017г. – решението е постановено след справката – на
11.02.2019г.;12 дни след едномесечния срок към 24.01.2019г.  - по гр.д.
№ 4951/2017г. – решението е постановено след справката – на
11.02.2019г.

ОБРАЗУВАНЕ, ДВИЖЕНИЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА
ТЪРГОВСКИ ДЕЛА, РАЗГЛЕЖДАНИ ОТ ВЪРХОВЕН

КАСАЦИОНЕН СЪД

ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ

Търговската колегия на Върховен касационен съд се ръководи от
съдия Дария Проданова – Заместник – председател на ВКС. Колегията е
структурирана в две отделения - Първо търговско отделение с
председател  съдия Тотка Калчева и Второ търговско отделение с
председател съдия Ваня Алексиева.

В Търговската колегия се разглеждат различни по характер и
процедура дела – касационни, частни производства и молби за отмяна,
свързани с търговски спорове, дружествено право, несъстоятелност,
както и искови молби по чл. 48, ал. 1 вр. чл. 47 ЗМТА, колективни
искове, дела за политически партии и вероизповедания, спорове по чл.
25, ал. 4 ЗЮЛНЦ и др.

За 2016 г. –
Брой несвършени дела в ТК в началото на годината – 2122 бр., в

това число 1887 касационни дела и 235 частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 2468 бр., в това число 1267

касационни дела и 1201 частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 4590 бр., в това число

3154 касационни дела и 1436 частни производства.
Свършени дела през годината 3463 бр., в това число 2258

касационни дела и 1205 частни производства. Свършени със съдебен акт
по същество общо 1357 бр.

За 2017 г. –
Брой несвършени дела в ТК в началото на годината – 1275 бр., в

това число 935 касационни дела и 340 частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 3184 бр., в това число 1821

касационни дела и 1363 частни производства.



360

Общо дела за разглеждане през годината 4459 бр., в това число
2756 касационни дела и 1703 частни производства.

Свършени дела през годината 3196 бр., в това число 1825
касационни дела и 1371 частни производства. Свършени със съдебен акт
по същество общо 1403 бр.

ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ
ПЪРВО ОТДЕЛЕНИЕ

За 2016 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 1013 бр., в това

число 898 касационни дела и 115 частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 1150 бр., в това число 614

касационни дела  и 536 частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 2163 бр., в това число

1512 касационни дела и 651 частни производства.
Свършени дела през годината 1699 бр., в това число 1158

касационни дела и 541 частни производства. Свършени със съдебен акт
по същество общо 670 бр.

За 2017 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 575 бр., в това

число 412 касационни дела и 163 частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 1471 бр., в това число 869

касационни дела и 602 частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 2046 бр., в това число

1281 касационни дела и 765 частни производства.
Свършени дела през годината 1478 бр., в това число 864

касационни дела и 614 частни производства. Свършени със съдебен акт
по същество общо 670 бр.

ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ
ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ

За 2016 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 1109 бр., в това

число 989 касационни дела и 120 частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 1318 бр., в това число 653

касационни дела  и 665 частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 2427 бр., в това число

1642 касационни дела и 785 частни производства.
Свършени дела през годината 1764 бр., в това число 1100

касационни дела и 664 частни производства. Свършени със съдебен акт
по същество общо 687 бр.
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За 2017 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 700 бр., в това

число 523 касационни дела и 177 частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 1713 бр., в това число 952

касационни дела и 761 частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 2413 бр., в това число

1475 касационни дела и 938 частни производства.
Свършени дела през годината 1718 бр., в това число 961

касационни дела и 757 частни производства. Свършени със съдебен акт
по същество общо 733 бр.

Проверката на дела по докладчици и отделения в Търговска
колегия на ВКС, избрани на случаен принцип, констатира следното:

ПЪРВО ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ

Първи състав
Съдия Дария Проданова

Съдия Радостина Караколева
Съдия Емил Марков

Съдия Ирина Петрова

Съдия Дария Проданова –
заместник на административния ръководител –

заместник – председател на ВКС
и ръководител на Търговска колегия

Съдия Дария Проданова е назначена за съдия във ВКС с трудов
договор № 296/10.05.1999 г., считано от същата дата. Със Заповед №
752/21.05.2012 г. е назначена за „председател на Първо търговско
отделение“ във ВКС. С решение по протокол № 1 от 14.01.2016г.,
допълнено с решение по протокол № 3 от 21.01.2016г. на ВСС и акт №
194/28.01.2016г. на председателя на ВКС, съдия Проданова е заела
длъжността заместник на административния ръководител - заместник –
председател на ВКС и ръководител на Търговска колегия, считано от
28.01.2016г. Председател на Първи състав, Първо отделение, ТК на ВКС.

Предоставените данни за съдията са следните:
За 2016 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 63 бр., в това

число 63 касационни дела и 0 частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 30 бр., в това число 30

касационни дела  и  0 частни производства.
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Общо дела за разглеждане през годината 93 бр., в това число 93
касационни дела и 0 частни производства.

Свършени дела през годината 76 бр., в това число 76 касационни
дела и 0 частни производства. Свършени със съдебен акт по същество
общо 24 бр.

За 2017 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 18 бр., в това

число 18 касационни дела и 0 частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 41 бр., в това число 41

касационни дела и 0 частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 59 бр., в това число 59

касационни дела и 0 частни производства.
Свършени дела през годината 42 бр., в това число 42 касационни

дела и 0 частни производства. Свършени със съдебен акт по същество
общо 16 бр.

Търговски дела, образувани през 2016г. и 2017г.,
разгледани в открито съдебно заседание

Т.д. № 894/2016г. е образувано на 19.04.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по т.дело № 46/2015 г. по описа на Апелативен
съд - Варна, регистрирана в съда на 14.04.2016 г. Разпределено е на
съдия Дария Проданова на 19.04.2016 г. С разпореждане от 22.06.2016 г.
на председателя на Първо търговско отделение, закритото заседание  по
чл. 288 ГПК е насрочено за  09.11.2016 г. С определение от 04.01.2017 г.,
след като е изслушал докладваното в з.з. на 09.11.2016 г. дело, съдът е
допуснал касационно обжалване на въззивното решение на АС - Варна.
Откритото съдебно заседание е насрочено на 10.04.2017 г., когато съдът
е дал ход на делото, докладвал го е, дал е ход по същество и е обявил, че
ще се произнесе с решение след съвещание.С решението от  09.05.2017
г. е отменено въззивното решение и е произнесено друго по съществото
на спора - чл. 293, ал.1, пр.3 ГПК.

Т.д. № 843/2016г. е образувано на 11.04.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по т.дело № 19283/2015 г. по описа на СГС,
регистрирана в съда на 06.04.2016 г. Разпределено е на съдия Дария
Проданова на 11.04.2016 г. С определение от 19.12.2016 г., след като е
изслушал докладваното в з.з. на 19.10.2016 г. дело, съдът е допуснал
касационно обжалване на въззивното решение на СГС. Откритото
съдебно заседание е насрочено за 10.04.2017 г., когато съдът е дал ход на
делото, докладвал го е, дал е ход по същество и е обявил, че ще се
произнесе с решение след съвещание. С решение от 10.07.2017 г. е
оставено в сила въззивното решение.
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Т.д. № 2453/2016г. е образувано на 02.12.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по т.дело № 276/2016 г. по описа на Апелативен
съд - София, регистрирана в съда на 29.11.2016 г. Разпределено е на
съдия Дария Проданова на 02.12.2016 г. С определение по чл. 288 ГПК
от 16.02.2017 г., след като е изслушал докладваното в з.з. на 15.02.2016 г.
дело, съдът е допускал касационно обжалване на въззивното решение на
САС. Откритото съдебно заседание е насрочено на 05.06.2017 г., когато
съдът е дал ход на делото, докладвал го е, дал е ход по същество и е
обявил, че ще се произнесе с решение след съвещание. Решението е
обявено на 17.07.2017 г. и с него е отменено въззивното решение, а
делото е върнато за ново произнасяне.

Т.д. № 1519/2017г. е образувано на 29.06.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по т.дело № 3464/2016 г. по описа на Софийски
градски съд, регистрирана в съда на 26.06.2017 г. Разпределено е на
съдия Дария Проданова на 29.06.2017 г. С определение от 16.11.2017 г.,
след като е изслушал докладваното в з.з. на 25.10.2017 г. дело, съдът е
допуснал касационно обжалване. На 17.11.2017 г. е съобщено на
касатора да внесе следващата се държавна такса, а на 27.11.2017 г. е
представена вносна бележка. Насрочено е открито съдебно заседание на
26.02.2018 г., в което съдът е дал ход на делото, докладвал го е, дал е ход
по същество и е обявил, че ще се произнесе с решение след съвещание.
С решение от 10.04.2018 г. съдът е отменил въззивното решение и е
постановил ново решение по съществото на спора.

Т.д. № 746/2017г. е образувано на 03.04.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по т.дело № 3356/2016 г. по описа на Апелативен
съд - София, регистрирана в съда на 28.03.2017 г. Разпределено е на
съдия Дария Проданова на 03.04.2017 г. С определение от 17.05.2017г.,
след като е изслушал докладваното дело в з.з. на 10.05.2017 г. по реда на
чл. 288, ал.1 ГПК, съдът е допуснал касационно обжалване. Насрочено е
открито съдебно заседание на 16.10.2017 г., в което съдът е дал ход на
делото, докладвал го е, дал е ход по същество и е обявил, че ще се
произнесе с решение след съвещание. С решение от 22.12.2017 г. съдът е
отменил частично въззивното решение и е постановил ново решение по
съществото на спора.

Т.д. № 502/2017г. е образувано на 07.03.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по т.дело № 2317/2016 г. по описа на Апелативен
съд - София, регистрирана в съда на 01.03.2017 г. Разпределено е на
съдия Дария Проданова на 07.03.2017 г. С определение от 08.06.2017 г.,
след като е изслушал докладваното в з.з. на 19.04.2017 г. дело, съдът е
допуснал касационно обжалване. Насрочено е открито съдебно
заседание на 25.09.2017 г., в което съдът е дал ход на делото, докладвал
го е, дал е ход по същество и е обявил, че ще се произнесе с решение
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след съвещание. С решение от 09.11.2017 г. съдът е отменил въззивното
решение и е върнал делото за ново разглеждане.

Търговски дела, разгледани в закрито съдебно заседание
по допустимост

Т.д. № 152/2016 г. е образувано на 27.01.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по в.т.дело № 446/2015г. по описа на Апелативен
съд – Варна, регистрирана в съда на 22.01.2016 г. Разпределено е на
съдия Дария Проданова на 27.01.2016 г. С определение от 12.10.2016 г.,
след като е изслушал докладваното в з.з. на 21.09.2016 г. дело, съдът не е
допуснал касационно обжалване.

Т.д. № 2260/2017 г. е образувано на 25.09.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по т.дело № 3826/2016г. по описа на Апелативен
съд - София, регистрирана в съда на 18.09.2017 г. Разпределено е на
съдия Дария Проданова на 25.09.2017 г. С определение от 08.02.2018 г.,
след като е изслушал докладваното в з.з. на 07.02.2018 г. дело, съдът не е
допуснал касационно обжалване.

Търговски дела, образувани преди 01.01.2016г.
и неприключени към 01.10.2018г.

 От справката, изготвена от секретаря на колегия „Търговско
съдопроизводство“ се установи, че на доклад на съдия Проданова няма
дела от този вид.

Спрени производства по търговски дела,
образувани през 2016г. и през 2017г.

Т.д. № 273/2017 г. е образувано на 08.02.2017 г. по молба за
отмяна на влязло в сила решение по чл. 303 ГПК, регистрирана в съда на
03.02.2017 г. На 08.02.2017 г. е разпределено на съдия Дария Проданова,
приложен е протокол за разпределение, подписан от В. Г.. С
определение от 28.06.2017 г. по реда на чл. 307 ГПК съдът е допуснал до
разглеждане молбата за отмяна и е спрял производството по делото до
постановяване на решение по тълкувателно дело № 3/2016г. по описа на
ОСГТК.

Търговски дела, образувани през 2016 г. и през 2017 г.,
по които е отменен хода по същество



365

Т.д. № 1308/2017 г. е образувано на  06.06.2017 г. по иск за отмяна
на арбитражно решение на Арбитражен съд – Перник по дело №
127/2016г., регистриран в съда на 18.05.2017 г. На 06.06.2017 г. делото е
разпределено на съдия Дария Проданова. Проведени са 5 открити
съдебни заседания: 25.09.2017 г., 13.11.2017 г., 29.01.2018 г., 26.03.2018
г., 11.06.2018 г. В последното съдебно заседание е даден ход по
същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение след
съвещание. С определение от 10.07.2018г. съдът е отменил
определението, с което е даден ход по същество, приел е, че молбата е
недопустима и я е оставил без разглеждане, като е прекратил
производството.

Т.д. № 2451/2016 г. е образувано на  02.12.2016 г. по молба за
отмяна на влязло в сила решение, постановено по гр. дело № 4919/2014г.
по описа на СГС, регистрирана в съда на 29.11.2016 г. Разпределено е на
съдия Дария Проданова на 02.12.2016 г. Проведени са две открити
съдебни заседания: на 10.04.2017 г. и 05.06.2017 г. В последното с.з. е
даден ход по същество. С определение от 04.07.2017 г. е отменено
определението за даване на ход по същество, поради новонастъпил факт.
Проведено е още едно съдебно заседание на 16.10.2017 г., в което е
даден ход по същество и решението е обявено на 21.12.2017 г.

Частни търговски дела

От справката, изготвена от секретаря на колегия „Търговско
съдопроизводство“ се установи, че на съдия Проданова няма
разпределени частни дела.

                               Съдия Радостина Караколева

Съдия Радостина Цонева Караколева е съдия във ВКС от
02.10.2000 г. /трудов договор № 309/01.10.2000 г./ и е член на първи
състав, Първо отделение, ТК на ВКС.

Съдия Караколева през 2016 г., до м. септември 2017 г. е била
председател на трети състав в Първо търговско отделение, с членове
съдиите Мариана Костова и Костадинка Недкова. След избирането на
съдия Костова за член на КАК на Съдийската колегия на ВСС и
встъпването й на 03.10.2017 г., както и след преместването на съдия
Костадинка Недкова от Първо отделение във Второ отделение на
Търговска колегия с решение на Пленума на ВКС от 25.09.2017 г.,
съдебният състав е разформирован и съдия Радостина Караколева е
определена като четвърти докладчик в първи състав на Първо отделение.
С решение на Общото събрание на Търговска колегия на ВКС по
протокол № 3 от 29.04.2013г., на съдия Караколева по здравословни
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причини е определена натовареност, съпоставима с натовареността на
председател на отделение, регламентирана със Заповед №
620/24.04.2013г. на председателя на ВКС - за касационните дела – 75 %,
а за частните дела – е изключена от разпределение.

Предоставените данни за съдията са следните:
За 2016 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 56 бр., в това

число 56 касационни дела и 0 частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 42 бр., в това число 42

касационни дела  и   0 частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 96 бр., в това число 96

касационни дела и 0 частни производства.
Свършени дела през годината 72 бр., в това число 72 касационни

дела и 0 частни производства. Свършени със съдебен акт по същество
общо 17 бр.

За 2017 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 31 бр., в това

число 31 касационни дела и 0 частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 50 бр., в това число 50

касационни дела и 0 частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 81 бр., в това число 81

касационни дела и 0 частни производства.
Свършени дела през годината 60 бр., в това число 60 касационни

дела и 0 частни производства. Свършени със съдебен акт по същество
общо 16 бр.

Търговски дела,  образувани през 2016 г. и 2017 г.,
разгледани в открито съдебно заседание

 Т.д. № 103/2016г. е образувано на 21.01.2016 г. по касационна
жалба срещу решение  по т.дело № 292/2015 г. по описа на Апелативен
съд  - Варна, регистрирана в съда на 18.01.2016 г. Разпределено е на
съдия Радостина Караколева на 21.01.2016 г. Съставът, в който е
разгледано делото е с председател съдия Караколева, членове: съдия
Мариана Костова, съдия Костадинка Недкова. С определение от
19.10.2016 г., след като е изслушал докладваното в з.з. на 06.10.2016 г.
дело, съдът е допуснал касационно обжалване на въззивното решение.
Съобщение до страните е изпратено на 19.10.2016 г. На 03.11.2016 г. е
внесена следващата се държавна такса. Откритото съдебното заседание е
насрочено за 26.01.2017 г., когато съдът е дал ход на делото, докладвал
го е, дал е ход по същество и е обявил, че ще се произнесе с решение
след съвещание. С решение от 10.02.2017 г. съдът е отменил въззивното
решение, постановил е решение по същество на спора.
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Т.д. № 760/2016г. е образувано на 01.04.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по в.т.дело № 2622/2016 г. по описа на
Апелативен съд - София, регистрирана в съда на 28.03.2016 г.
Разпределено е на съдия Радостина Караколева  на 01.04.2016 г. С
определение от 16.11.2016 г., след като е изслушал докладваното в з.з. на
03.11.2016 г. дело, съдът е допуснал касационно обжалване на
въззивното решение на САС. Открито  съдебно заседание е насрочено за
23.03.2017 г.,  когато  съдът е дал ход на делото, докладвал го е и е дал
ход по същество. С решение от 04.08.2017 г. съдът е оставил в сила
въззивното решение.

Т.д. № 735/2017г. е образувано на 31.03.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по т.дело № 341/2016 г. по описа на Окръжен съд-
Монтана, регистрирана в съда на 27.03.2017 г. Разпределено е на съдия
Радостина Караколева на 31.03.2017 г. Съставът, в който е разгледано
делото е с председател съдия Караколева, членове: съдия Мариана
Костова, съдия Николай Марков. С Разпореждане на председателя на
Търговска колегия от 05.10.2017 г. е възложено на съдия Николай
Марков да участва като член на състава по делата  на съдиите
Караколева и Недкова, насрочени в о.с.з. на 26.10.2017 г. С определение
от 14.06.2017 г., след като е изслушал докладваното дело по реда на чл.
288, ал.1 ГПК  в з.з. на  01.06.2017 г., съдът е допускал до касационно
обжалване въззивното решение. Съобщение до касатора е изпратено на
14.06.2017 г. На 20.06.2017 г. следващата се държавна такса е внесена.
Нсрочено е открито съдебно заседание на 26.10.2017 г., в което съдът е
дал ход на делото, докладвал го е, дал е ход по същество и е обявил, че
ще се произнесе с решение след съвещание. С решение от 06.03.2018 г.
съдът е отменил частично въззивното решение и е постановил  ново
решение в обжалваната част.

Т.д. № 2675/2017 г. е образувано на 02.11.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по т.дело № 28/2017г. по описа на Апелативен съд
- Велико Търново, регистрирана в съда на 27.10.2017 г. Разпределено е
на съдия Ирина Петрова на 02.11.2017 г. С определение от 20.03.2018 г.,
след като е изслушал докладваното дело по реда на чл. 288, ал.1 ГПК  в
з.з. на  14.03.2018 г., съдът е допуснал касационно обжалване на
въззивното решение /съдебен състав: председател: Даря Проданова,
членове: Емил Марков, Ирина Петрова/. В същия ден са изпратени
съобщения до касаторите. Откритото съдебно заседание е насрочено за
26.09.2018 г. С разпореждане на председателя на ТК от 19.09.2018 г.
делото е възложено на доклад на съдия Радостина Караколева. В
съдебното заседание /съдебен състав: Даря Проданова, Радостина
Караколева и Емил Марков / е даден ход на делото, докладвано е, даден
е ход по същество. С решение от 23.10.2018 г. съдът е обезсилил
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въззивното решение и е върнал делото на АС за ново разглеждане от
друг състав.

Т.д. № 3005/2017г. е образувано на 05.12.2017 г. по молба за
отмяна на влязло в сила решение по гр. дело № 172/2016г. на Районен
съд - Самоков, регистрирана в съда на 30.11.2017 г. Разпределено е на
съдия Радостина Караколева на 05.12.2017 г. С определение от
25.01.2018 г., след като е изслушал докладваното дело по реда на чл.
307, ал.1 ГПК, съставът е допуснал до разглеждане молбата и е
докладвал на председателя на Второ ТО делото за насрочване в открито
съдебно заседание. Насрочено е открито съдебно заседание за 26.03.2018
г., в което съдът е дал ход на делото, докладвал го е и е дал ход по
същество. С решение от 10.04.2018 г. съдът е оставил  молбата без
уважение.

Търговски дела, разгледани в закрито съдебно заседание
по допустимост

Т.д. № 497/2016г. е образувано на 09.03.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по в.т.дело № 304/2015г. по описа на Апелативен
съд – Пловдив, регистрирана в съда на 02.03.2016 г. Разпределено е на
съдия Радостина Караколева на 09.03.2016 г. С определение от
30.05.2016 г., след като е изслушал докладваното дело в з.з. на
26.05.2016 г., съдът не е допуснал касационно обжалване /съдебен
състав: Радостина Караколева, Мариана Костова и Костадинка Недкова/.

Т.д. № 262/2017г. е образувано на 07.02.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по т.дело № 462/2016г. по описа на Апелативен
съд - Пловдив, регистрирана в съда на 02.02.2017г. Разпределено е на
съдия Радостина Караколева на 07.02.2017 г. С определение от
19.05.2017 г., след като е изслушал докладваното дело в з.з. на
11.05.2017 г., съдът не е допуснал касационно обжалване /съдебен
състав: председател Радостина Караколева членове: Мариана Костова и
Костадинка Недкова/.

Търговски дела, образувани преди 01.01.2016г.
и неприключени към 01.10.2018г.

 От предоставената справка, изготвена от секретаря на колегия
„Търговско съдопроизводство“ се установи, че съдия Караколева няма
на доклад дела от този вид.

Спрени производства по търговски дела,
образувани през 2016г. и през 2017г.
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Т.д. № 832/2017 г. е образувано на 11.04.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по търг. дело № 3651/2016 г. по описа на АС –
София, регистрирана в съда на 06.04.2017 г. Приложен е протокол за
избор на съдия - докладчик Радостина Караколева от 11.04.2017 г.,
подписан от извършилия разпределението Н. Ч.. С разпореждане /печат/
на председателя на Първо ТО от 12.04.2017 г. е насрочено з.з.  по чл. 288
ГПК на 21.09.2017 г. С разпореждане от 26.04.2017 г. на председателя на
ТК е спряна от разпределение съдия Мариана Костова, като за делата, в
които участва тя, следва да се извърши нов избор на член на състава. С
протокол за избор на член на състава от 24.07.2017 г. е избрана съдия
Тотка Калчева. С определение от 26.09.2017г , след като е изслушал
докладваното дело в з.з. на 21.09.2017 г., съдът /в състав Т.Калчева,
Р.Караколева и К.Недкова/ е спрял производството на основание чл. 229,
ал.1, т.4 ГПК до произнасяне на ОСГТК на ВКС с решение по
тълкувателно дело № 3/2016 г.

Търговски дела, образувани през 2016 г. и през 2017 г.,
по които е отменен хода по същество.

От предоставената справка, изготвена от секретаря на колегия
„Търговско съдопроизводство“ за съдия Караколева не се установяват на
доклад дела от този вид.

Частни търговски дела

На съдия Радостина Караколева не са били разпределяни частни
дела през периода, видно от предоставената справка, изготвена от
секретаря на колегия  „Търговско съдопроизводство“.

                                     Съдия Емил Марков

Съдия Емил Марков е съдия във ВКС от 01.07.2004 г. /акт за
встъпване № 418/01.07.2004 г./, член е на Първи състав, Първо
отделение, ТК на ВКС.

Предоставените данни за съдията са следните:
За 2016 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 83 бр., в това

число 79 касационни дела и 4 частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 114 бр., в това число 53

касационни дела  и   61 частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 197 бр., в това число 132

касационни дела и 65 частни производства.
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Свършени дела през годината 148 бр., в това число 89 касационни
дела и 59 частни производства. Свършени със съдебен акт по същество
общо 56 бр.

За 2017 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 62 бр., в това

число 46 касационни дела и 16 частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 163 бр., в това число 90

касационни дела и 73 частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 225 бр., в това число 138

касационни дела и 89 частни производства.
Свършени дела през годината 153 бр., в това число 85 касационни

дела и 68 частни производства. Свършени със съдебен акт по същество
общо 61 бр.

Търговски дела, образувани през 2016 г. и през 2017 г.,
разгледани в открито съдебно заседание

Т.д. № 505/2016г. е образувано на 09.03.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по т.дело № 2503/2015 г. по описа на Апелативен
съд- София, регистрирана в съда на 02.03.2016 г. Разпределено е на
съдия Емил Марков на 09.03.2016 г. С определение от 17.01.2017 г., след
като е изслушал докладваното дело в з.з. на 12.10.2016 г., съдът е
допуснал касационно обжалване на въззивното решение на САС.
Открито съдебно заседание е насрочено на 10.04.2017 г., в което  съдът е
дал ход на делото, докладвал го е и е дал ход по същество. С решение от
10.07.2017 г. съдът е отменил въззивното решение и е постановил
решение по същество на спора.

Т.д. № 763/2016г. е образувано на 01.04.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по т.дело № 1078/2015 г. по описа на Апелативен
съд  - София, регистрирана в съда на 28.03.2016 г. Разпределено е на
съдия Емил Марков на 01.04.2016 г. С разпореждане от 22.06.2016 г. на
председателя на Първо търговско отделение, закритото заседание по чл.
288 ГПК е пренасрочено за по-ранна дата - от 16.11.2016 г. за 09.11.2016
г. С определение от 16.01.2017 г., след като е изслушал докладваното
дело в з.з. на  09.11.2016 г., съдът /в състав  председател Дария
Проданова, членове: Емил Марков и Ирина Петрова/ е допуснал
касационно обжалване на въззивното решение на САС. Съобщение до
страните е изпратено на 16.01.2017 г. На 08.02.2017 г. е представена
вносна бележка за внесената държавна такса. Откритото съдебното
заседание е насрочено на 10.04.2017 г.,  когато съдът е дал ход на
делото, докладвал го е, дал е ход по същество и е обявил, че ще се
произнесе с решение след съвещание. Решението е обявено на
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24.07.2017 г. и с него съдът е отменил въззивното решение и е върнал
делото за ново разглеждане от друг състав.

Т.д. № 1302/2016г. е образувано на 08.06.2016 г. по молба за
отмяна на арбитражно решение, постановено по дело № 731/2011г. по
описа на Арбитражен съд при БТПП, регистрирана в съда на 06.04.2016
г. Разпределено е на съдия Емил Марков на 08.06.2016 г. Проведено е
открито съдебно заседание  на 19.09.2016 г.,  в което съдът е дал ход на
делото, докладвал го е, дал е ход по същество и е обявил, че ще се
произнесе с решение след съвещание. Решението е обявено на
17.02.2017 г., с което съдът е отхвърлил иска.

Т.д. № 2485/2017г. е образувано на 13.10.2017 г. по молба за
отмяна на арбитражно решение по дело № 11/2017 г. по описа на
Арбитражен съд - Варна, регистрирана в съда на 14.09.2017 г.
Разпределено е на съдия  Емил Марков на 13.10.2017 г. Проведено е
едно открито съдебно заседание на 29.01.2018 г., в което страните не са
се явили, приети са доказателствата и арбитражното дело, съдът е дал
ход по същество и е обявил, че ще се произнесе с решение в законния
срок. С решение от 04.04.2018 г. съдът е отхвърлил иска.

Т.д. № 754/2017г. е образувано на 04.04.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по т.дело № 573/2016 г. по описа на Апелативен
съд - Пловдив, регистрирана в съда на 29.03.2017 г. Разпределено е на
съдия  Емил Марков на 04.04.2017г. С определение от 24.07.2017 г., след
като е изслушал докладваното дело в з.з. по чл. 288 ГПК на 10.05.2017 г.,
съдът е допуснал касационно обжалване. Насрочено е открито съдебно
заседание на 13.11.2017 г., в което съдът е дал ход на делото, докладвал
го е, дал е ход по същество и е обявил, че ще се произнесе с решение
след съвещание. С решение от 27.11.2017 г. съдът е отменил въззивното
решение и е постановил друго.

Т.д. № 975/2017г. е образувано на 28.04.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по т.дело № 22/2016 г. по описа на Апелативен
съд - Варна, регистрирана в съда на 25.04.2017 г. Разпределено е на
съдия Емил Марков на 28.04.2017г. С определение от 10.07.2017 г., след
като е изслушал докладваното дело в з.з. на 31.05.2017 г., съдът е
допуснал касационно обжалване. Насрочено е открито съдебно
заседание на 13.11.2017 г., в което съдът е дал ход на делото, докладвал
го е, дал е ход по същество и е обявил, че ще се произнесе с решение
след съвещание. С решение от 27.11.2017 г. съдът е обезсилил
въззивното решение и е прекратил производството по делото.

Т.д. № 2857/2017 г. е образувано на 20.11.2017 г. по касационна
жалба против решение на Апелативен съд - София по т.дело №
1250/2017 г., регистрирана в съда на 15.11.2017 г. Разпределено е на
съдия Емил Марков на 20.11.2017 г. С определение от 29.03.2018 г., след
като е изслушал докладваното дело в з.з. на 21.03.2017 г., съдът е
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допуснал касационно обжалване. Насрочено е открито съдебно
заседание на 26.09.2018 г., в  което съдът е дал ход на делото, докладвал
го е, приел е доказателствата, дал е ход по същество и е обявил, че ще се
произнесе с решение след съвещание. Решението е обявено на
24.01.2019г. и с него съдът е отменил частично въззивното решение в
една част, а в другата част го е оставил в сила.

Търговски дела, разгледани в закрито съдебно заседание
по допустимост

Т.д. № 2244/2016г. е образувано на 14.11.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по т.дело № 189/2016г. по описа на Окръжен съд –
Русе, регистрирана в съда на 03.11.2016 г. Разпределено е на съдия Емил
Марков на 14.11.2016 г. С определение от 16.02.2017г., след като е
изслушал докладваното дело в з.з. на 15.02.2017 г., съдът  не е допуснал
касационно обжалване.

Т.д. № 1653/2017г. е образувано на 18.07.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по т.дело № 19/2017г. по описа на Апелативен съд
- Бургас, регистрирана в съда на 10.07.2017 г. Разпределено е на съдия
Емил Марков  на 18.07.2017г. С определение от 04.01.2018 г., след като е
изслушал докладваното дело в з.з. на 22.11.2017 г., съдът не е допуснал
касационно обжалване.

Търговски дела, образувани преди 01.01.2016г.
и неприключени към 01.10.2018г.

От предоставената справка, изготвена от секретаря на колегия
„Търговско съдопроизводство“ не се установяват дела от този вид на
доклад на съдия Емил Марков.

Спрени производства по търговски дела,
образувани през 2016г. и през 2017г.

Т.д. № 2174/2016 г. е образувано на 07.11.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по т.дело № 3438/2015 г. по описа на АС – София,
регистрирана в съда на 28.10.2016 г. Приложен е протокол за избор на
съдия- докладчик Емил Марков от 07.11.2016 г., подписан от
извършилия разпределението М. Х.. С разпореждане от 08.11.2016 г. на
председателя на Първо ТО е насрочено з.з. по чл. 288 ГПК на 01.02.2017
г. С определение от 03.04.2017г., след като е изслушал докладваното
дело в з.з. на 01.02.2017г., съдът е допуснал касационно обжалване. С
разпореждане от 19.09.2017 г. на председателя на отделението е
насрочено открито съдебно заседание на 04.12.2017 г., в което съдът е
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дал ход на делото, докладвал го е, дал е  ход по същество и е обявил, че
ще се произнесе със съдебен акт. С определение от 13.03.2018  г. съдът е
отменил определението за даден ход по същество и е спрял
производството на основание чл. 292 ГПК до приключване на ТД №
8/2017 на ОСГТК на ВКС.

Т.д. № 1912/2017 г. е образувано на 29.08.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по т..дело № 12933/2016 г. по описа на СГС,
регистрирана в съда на 24.08.2017 г. Приложен е протокол за избор на
докладчик от 29.08.2017 г., подписан от В. Г.. С разпореждане от
05.09.2017г. на председателя на Първо ТО е насрочено з.з. по чл. 288,
ал.1 ГПК за 24.01.2018 г. С определение от 16.02.2018 г. съдът е спрял
производството на основание чл. 229, ал.1, т. 4 ГПК  до приключване на
ТР № 8/2017 на ОСГТК на ВКС.

Търговски дела, образувани през 2016 г. и през 2017 г.,
по които е отменен хода по същество.

Т. д. № 2174/2016 г. -  едно дело с отменен ход по същество,
описано по-горе в т. Спрени производства.

Частни търговски дела

Т.д.№ 2546/2016г. е образувано на 15.12.2016 г. по частна
касационна жалба  /чл. 274, ал.2 ГПК/ срещу определение по т.дело №
3145/2015г. по описа на ВКС, 2 ТО, регистрирана в съда на 12.12.2016 г.
Разпределено е на съдия  Емил Марков на 15.12.2016 г. С определение
от 22.12.2016 г., изслушал докладваното дело в з.з. на 21.12.2016 г.,
съдът е потвърдил определението на тричленния състав на ВКС.

Т.д. № 2293/2017 г. е образувано на 26.09.2017 г. по частна  жалба
/чл. 274, ал. 2 ГПК/ срещу разпореждане  по т.дело № 131/2017 по описа
на Апелативен съд – Велико Търново, регистрирана в съда на 20.09.2017
г. Разпределено е на съдия на Емил Марков на 26.09.2017 г. Насрочено е
закрито съдебно заседание на 04.10.2017 г. С определение от същия ден
съдът е потвърдил разпореждането на АС, с което е върната частната
касационна жалба.

Съдия Ирина Петрова

Съдия Ирина Петрова е съдия във ВКС от 01.09.2013 г. /акт за
встъпване № 1354/30.08.2013 г./, член е на Първи състав, Първо
отделение, ТК на ВКС.

Предоставените данни за съдията са следните:
За 2016 г. –
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Брой несвършени дела в началото на годината – 72 бр., в това
число 67 касационни дела и 5 частни производства.

Брой дела, постъпили през годината – 125 бр., в това число 70
касационни дела  и  55 частни производства.

Общо дела за разглеждане през годината 197 бр., в това число 137
касационни дела и 60 частни производства.

Свършени дела през годината 154 бр., в това число 105 касационни
дела и 49 частни производства. Свършени със съдебен акт по същество
общо 63 бр.

За 2017 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 53 бр., в това

число 38 касационни дела и 15 частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 157 бр., в това число 84

касационни дела и 73 частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 210 бр., в това число 122

касационни дела и 88 частни производства.
Свършени дела през годината 150 бр., в това число 75 касационни

дела и 75 частни производства. Свършени със съдебен акт по същество
общо 58 бр.

Търговски дела, образувани през 2016 г. и през 2017 г.,
разгледани в открито съдебно заседание

Т.д. № 54/2016г. е образувано на 13.01.2016 г. по касационна
жалба срещу решение  по т.дело № 225/2015 г. по описа на Апелативен
съд  - Бургас, регистрирана в съда на 08.01.2016 г. Разпределено е на
съдия Ирина Петрова на 13.01.2016 г. С определение  от 27.06.2016 г.,
след като е изслушал докладваното дело в з.з. на 25.05.2016 г., съдът е
допуснал касационно обжалване на въззивното решение на АС.
Съобщение до страните е изпратено на 28.06.2016 г. Откритото
съдебното заседание е насрочено за 28.11.2016 г., когато съдът е дал ход
на делото, докладвал го е, дал е ход по същество и е обявил, че ще се
произнесе с решение след съвещание. С решение от 23.12.2016 г. съдът е
обезсилил обжалваното решение и е прекратил производството.

Т.д. № 1458/2016г. е образувано на 28.06.2016 г. по касационна
жалба срещу решение  по т.дело № 217/2015 г. по описа на Апелативен
съд  - Бургас, регистрирана в съда на 24.06.2016 г. Разпределено е на
съдия Ирина Петрова на 28.06.2016 г. С определение от 31.01.2017 г.,
след като е изслушал докладваното дело в з.з. на 07.11.2016 г., съдът е
допуснал касационно обжалване на въззивното решение на АС.
Проведено е  открито съдебно заседание на 10.04.2017 г., в което съдът е
дал ход на делото, докладвал го е, дал е ход по същество и обявил, че ще
се произнесе с решение след съвещание. С решение от 19.04.2017 г.
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съдът е отменил обжалваното решение и  е постановил друго по
съществото на спора.

Т.д. № 156/2017г. е образувано на 24.01.2017 г. по молба за отмяна
на  решение по т.дело № 2012/2014 г. по описа на Окръжен съд - Варна,
регистрирана в съда на 19.01.2017 г. Разпределено е на съдия Ирина
Петрова на 24.01.2017 г. Насрочено е открито съдебно заседание на
20.03.2017 г., в което съдът е дал ход на делото, докладвал го е, дал е ход
по същедство и е  обявил, че ще се произнесе с решение след съвещание.
С решение от 03.04.2017 г. съдът е оставил молбата без уважение.

Т.д. № 1675/2017г. е образувано на 20.07.2017 г. по молба за
отмяна на  арбитражно решение по т.дело № 158/2016 г. по описа на
Арбитражен съд при БТПП, регистрирана в съда на 30.06.2017 г.
Разпределено е на съдия  Ирина Петрова на 20.07.2017 г. С определение
от 28.07.2017 г. съдът е приел молбата за редовна и е разпоредил делото
да се докладва на председателя на Първо ТО за насрочване в открито
с.з., както и препис от молбата да се връчи на ответника. Насрочено е и
проведено открито съдебно заседание на 16.10.2017 г., в което съдът е
дал ход на делото, докладвал го е, приел е доказателствата, дал е ход по
същество и е обявил, че ще се произнесе с решение след съвещание. С
решение от 09.11.2017 г. съдът е отменил арбитражното решение  и е
върнал делото на АС при БТПП.

Т.д. № 2541/2017г. е образувано на 19.10.2017 г. по молба за
отмяна на  арбитражно решение по т.дело № 2675/2014 г. по описа на
Арбитражен съд при БТПП, регистрирана в съда на 16.10.2017 г.
Разпределено е на съдия Ирина Петрова на 19.10.2017 г. Проведено е
открито съдебно заседание на 29.01.2018 г., в което съдът е дал ход на
делото, докладвал го е, приел е доказателствата, дал е ход по същество и
е обявил, че ще се произнесе с решение след съвещание. С решение от
21.02.2018 г. съдът е прогласил нищожността на арбитражното решение.

Търговски дела, разгледани в закрито съдебно заседание
по допустимост

Т.д. № 56/2016г. е образувано на 15.01.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по т.дело № 4470/2014г. по описа на Апелативен
съд – София, регистрирана в съда на 12.01.2016 г. Разпределено е на
съдия Ирина Петрова на 15.01.2016 г. С определение от 01.06.2016 г.,
след като е изслушал докладваното дело в з.з. на 25.05.2016 г., съдът не е
допуснал касационно обжалване.

Т.д. № 1166/2017г. е образувано на 19.05.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по т.дело № 1557/2014г. по описа на Апелативен
съд - София, регистрирана в съда на 15.05.2017 г. Разпределено е на
съдия Ирина Петрова на 19.05.2017г. С определение от 12.10.2017 г.,
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след като е изслушал докладваното дело в з.з. на 11.10.2017 г., съдът не е
допуснал касационно обжалване.

Търговски дела, образувани преди 01.01.2016г.
 и неприключени към 01.10.2018г.

От предоставената справка, изготвена от секретаря на служба
„Търговско съдопроизводство“ не се установиха на доклад на съдия
Петрова дела от този вид.

Спрени производства по търговски дела,
образувани през 2016г. и през 2017г.

Т.д. № 2822/2017г. е образувано на 16.11.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по т.дело № 978/2017г. по описа на Апелативен
съд- София, регистрирана в съда на 13.11.2017 г. Разпределено е на
съдия Ирина Петрова на 16.11.2017 г. и към делото е приложен протокол
за избор на докладчик, подписан от Т. Б.. С определение в з.з. от
17.07.2018 г. съдът е спрял производството на основание  чл. 229, ал.1,
т.6 ГПК, до постановяване на окончателен съдебен акт по
конституционно дело № 11/2018г. на КС на РБ.

Търговски дела, образувани през 2016 г и през 2017 г.,
по които е отменен хода по същество.

От предоставената справка, изготвена от секретаря на колегия
„Търговско съдопроизводство“ не се установяват на доклад на съдия
Ирина Петрова дела от този вид.

Частни търговски дела

Т.д. № 75/2016г. е образувано на 18.01.2016 г. по частна
касационна жалба  /чл. 274, ал. 2 ГПК/ срещу определение по т.дело №
1084/2015г. по описа на Окръжен съд – Стара Загора, регистрирана в
съда на 13.01.2016 г. Разпределено е на съдия Ирина Петрова на
18.01.2016 г. Насрочено е закрито съдебно заседание за 25.01.2016 г. С
определение от 27.01.2016 г. съдът е прекратил производството по
делото.

Т.д. № 731/2017г. е образувано на 30.03.2017 г. по частна
касационна жалба  /чл. 274, ал.3 ГПК/ срещу определение по т.дело №
1284/2016г. по описа на Окръжен съд – Стара Загора, регистрирана в
съда на 24.03.2017 г. Разпределено е на съдия Ирина Петрова на



377

30.03.2017 г. Насрочено е закрито съдебно заседание за 03.04.2017 г. С
определение от 07.04.2017 г. съдът не е допуснал касационно обжалване.

Втори състав
Съдия Тотка Калчева

Съдия Вероника Николова
Съдия Кристияна Генковска

Съдия Тотка Калчева – председател на
Първо търговско отделение

Съдия Тотка Калчева е избрана за съдия във ВКС от 2007г. /акт за
встъпване от 30.03.2007г./, а от 01.02.2016г. е председател на Първо
отделение, Търговска колегия на ВКС, считано от 01.02.2016 г.
Предоставените данни за съдията са следните:

За 2016 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 104 бр., в това

число 86 касационни дела и 18 частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 45 бр., в това число 42

касационни дела  и 3 частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 149 бр., в това число 118

касационни дела и 21 частни производства.
Свършени дела през годината 119 бр., в това число 100 касационни

дела и 19 частни производства. Свършени със съдебен акт по същество
общо 43 бр.

За 2017 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 39 бр., в това

число 31 касационни дела и 8 частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 64 бр., в това число 64

касационни дела и 0 частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 103 бр., в това число 95

касационни дела и 8 частни производства.
Свършени дела през годината 67 бр., в това число 65 касационни

дела и 2 частни производства. Свършени със съдебен акт по същество
общо 28 бр.

Търговски дела, образувани през 2016г. и 2017г.,
разгледани в открито съдебно заседание

Т.д. № 298/2016г. е образувано на 15.02.2016г. по касационна
жалба срещу решение по т.дело № 738/2014г. по описа на АС-Пловдив,
регистрирана в съда на 10.02.2016г. Разпределено е на съдия Тотка
Калчева на 15.02.2016г.  С определение от 14.12.2016г. съдебният
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състав, изслушал докладваното в з.з. на 19.09.2016г. дело, е допуснал
касационно обжалване на въззивното решение. Съобщение до страните е
изпратено на 15.12.2016г. Съдебното заседание по делото е насрочено за
27.03.2017г., когато съдът е дал ход на делото и го е докладвал, дал е ход
по същество и е обявил, че ще се произнесе с решение след съвещание.
С решение от 28.06.2017г. съдебният състав е отменил решението на
въззивния съд и е върнал делото за ново разглеждане от друг съдебен
състав.

Т.д. № 409/2016г. е образувано на 25.02.2016г. по молба за отмяна
на влязло в сила решение по гр.дело № 8328/2014г. на РС-Варна,
потвърдено  с решение по гр.дело № 502/2015г. на ОС-Варна. Съдебното
заседание по делото е насрочено за 13.06.2016г., когато е даден ход на
делото, приети са представените с молбата писмени доказателства и
писмени бележки и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение след
съвещание. С решение от 05.07.2016г. молбата за отмяна на влязло в
сила решение е оставена без уважение, а молбата за обезсилване на
заповед за изпълнение от 08.04.2014г. по ч.гр.дело №4555/2014г. на РС-
Варна е оставена без разглеждане.

Т.д. № 2179/2016г. е образувано на 07.11.2016г. по касационна
жалба срещу решение по в.т.дело № 50/2016г. по описа на АС-Пловдив,
регистрирана в съда на 02.11.2016г. Разпределено е на съдия Тотка
Калчева на 07.11.2016г., видно от протокол за избор, подписан от Т. Б..
С определение от 28.03.2017г. съдебният състав, изслушал докладваното
в з.з. на 06.03.2017г. дело, е допуснал касационно обжалване на
въззивното решение. Откритото съдебно заседание е насрочено за
05.06.2017г., в което съдът е дал ход на делото, докладвал го е, дал е ход
по същество и е обявил, че ще се произнесе с решение след съвещание.
С решение от 20.07.2017г. съдебният състав е отменил решението на
въззивния съд и е постановил друго.

Т.д. № 2615/2016г. е образувано на 23.12.2016г. по касационна
жалба срещу решение по т.дело №198/2016г. по описа на АС-Пловдив,
регистрирана в съда на 20.12.2016г. Разпределено е на съдия Тотка
Калчева на 23.12.2016г., видно от протокол за избор, подписан от М. Х..
С определение от 07.04.2017г. съдебният състав, изслушал докладваното
в з.з. на 20.03.2017г. дело, е допуснал касационно обжалване на
въззивното решение. Съдебното заседание по делото е насрочено за
18.09.2017г., в което съдът е дал ход на делото и го е докладвал, дал е
ход по същество и е обявил, че ще се произнесе с решение след
съвещание. С решение от 01.11.2017г. съдебният състав е отменил
решението на въззивния съд и е върнал делото за ново разглеждане на
друг състав.

Т.д. № 2405/2017г. е образувано на 05.10.2017г. по молба за
отмяна на арбитражно решение по т.дело № 17/2016г. на Арбитражен
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съд - София, регистрирана в съда на 07.09.2017г. Разпределено е на
съдия Тотка Калчева на 05.10.2017г. С разпореждане в з.з. от
19.09.2017г. молбата е оставена без движение с указание за изпълнение в
едноседмичен срок, като при неизпълнение същата ще бъде върната.
Изискано е арбитражното дело от АС при Българската стопанска камара.
На 17.11.2017г. по делото е постъпило становище от ответника.
Откритото съдебно заседание е насрочено за 04.12.2017г., когато е даден
ход на делото и е докладвано, приети са представените с молбата
писмени доказателства, даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще
се произнесе с решение след съвещание. Решението е постановено на
28.12.2017г., с което молбата е оставена без уважение.

Т.д. № 2687/2017г. е образувано на 03.11.2017г. по касационна
жалба срещу решение по т.дело №1878/2017г. по описа на АС - София,
регистрирана в съда на 30.10.2017г. Разпределено е на съдия Тотка
Калчева на 03.11.2017г., към делото е приложен протокол за избор на
докладчик, подписан от разпределящия Н. Ч.. Върху протокола за избор
на докладчик е положен печат, съдържащ следните данни – колегията,
отделението и номера на делото, дата на насроченото от председателя на
отделението з.з. по чл. 288 ГПК – 02.04.2018г., подпис на председателя
на отделението и дата - 06.11.2017г. С определение от 18.05.2018г.
съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. на 02.04.2018г. дело, е
допуснал касационно обжалване на въззивното решение на САС и е дал
указание на касатора да представи документ за платена държавна такса в
едноседмичен срок. Наредено е след изпълнение на указанието делото
да се докладва на председателя на отделението за насрочване в о.с.з., а
при непредставяне – да се докладва за прекратяване. Указанието е
изпълнено с молба от 10.09.2018г. и председателят на отделението е
насрочила делото в о.с.з. за 03.12.2018г., в което е приключило
съдебното дирене и делото е обявено за решавване. Съдебното решение
е постановено на 11.01.2019г. и с него е отменено въззивното решение.

Т.д. № 141/2017г. е образувано на 23.01.2017г. по касационна
жалба срещу решение по т.дело №92/2016г. по описа на ВТАС,
регистрирана в съда на 18.01.2017г. Разпределено е на съдия Тотка
Калчева на 23.01.2017г., видно от протокол за избор на докладчик,
подписан от разпределящия В. Г.. С определение от 25.05.2017г.
съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. на 18.04.2017г. дело, е
допуснал касационно обжалване на въззивното решение. На 02.10.2017г.
е проведено открито съдебно заседание, когато е даден ход на делото и е
докладвано, даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение след съвещание. С решение от 07.11.2017г. съдът е
отменил въззивното решение и е върнал делото за ново разглеждане от
друг състав на същия съд.
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Т.д. № 926/2017г. е образувано на 25.04.2017г. по касационна
жалба срещу решение по т.дело № 436/2016г. по описа на АС-София,
регистрирана в съда на 20.04.2017г. Разпределено е на съдия Тотка
Калчева на 25.04.2017г., видно от протокол за избор на докладчик,
подписан от разпределящия М. Х.. С определение от 31.10.2017г.
съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. на 25.09.2017г. дело, е
допуснал касационно обжалване на въззивното решение по цитираното
дело на САС и е дал указание на касатора да представи документ за
заплатена държавна такса в едноседмичен срок, като след изпълнение,
делото да се докладва на председателя на отделението за насрочване в
о.с.з., а при непредставяне – да се докладва за прекратяване. На
29.01.2018г. е проведено о.с.з., когато е даден ход на делото, докладвано
е, даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с
решение след съвещание. С решение от 14.03.2018г. съдът е оставил в
сила въззивното решение.

Търговски дела, разгледани в закрито съдебно заседание
по допустимост

Т.д. № 900/2016г. е образувано на 19.04.2016г. по касационна
жалба срещу решение по т.дело № 3169/2015г. по описа на АС-София,
регистрирана в съда на 14.04.2016г. Разпределено е на съдия Тотка
Калчева на 19.04.2016г.  С определение от 21.12.2016г. съдебният
състав, изслушал докладваното в з.з. на 07.11.2016г. дело, не е допуснал
касационно обжалване на въззивното решение.

Т.д. № 43/2017г. е образувано на 09.01.2017г. по касационна жалба
срещу решение по гр.дело № 2937/2017г. по описа на АС-София,
регистрирана в съда на 04.01.2017г. Разпределено е на съдия Тотка
Калчева на 09.01.2017г. С определение от 25.05.2016г. съдебният състав,
изслушал докладваното в з.з. на 10.04.2016г. дело, не е допуснал
касационно обжалване на въззивното решение.

Търговски дела, образувани преди 01.01.2016г.
и неприключени към 01.10.2018г.

Т.д. № 3609/2015г. е образувано на 21.12.2015г. по касационна
жалба срещу решение по т.дело № 4650/2013г. по описа на АС-София,
регистрирана в съда на 15.12.2015г. Разпределено е на съдия Тотка
Калчева на 18.12.2015г. и към делото е приложен протокол за избор на
докладчик. С определение от 19.07.2016г. съдебният състав, изслушал
докладваното в з.з. на 06.06.2016г. дело, е постановил същото да се
върне на САС за провеждане на производство по реда на чл. 247 ГПК и
след произнасяне на съда, делото да се изпрати във ВКС за произнасяне
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по касационната жалба. Указанията са изпълнени и на 07.10.2016г.
делото е постъпило във ВКС. С определение в з.з. от 11.05.2017г.
съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. на 13.02.2017г. дело, е
допуснал касационно обжалване на въззивното решение. С определение
от 12.05.2017г., след като е изслушал докладваното в з.з. на 13.02.2017г.
дело, съдът е отправил преюдициално запитване до Съда на
Европейския съюз – Люксембург, (където е образувано  преюдициално
дело под номер С-296/17) и е спрял производството по делото, на
основание чл. 631, ал.1 ГПК. С определение в з.з. от 19.11.2018г.
производството по делото е възобновено на основание чл. 631,ал.2 ГПК
и е насрочено в о.с.з. за 18.02.2019г.

Спрени производства по търговски дела,
образувани през 2016г. и през 2017г.

Т.д. № 1705/2017г. е образувано на 21.07.2017г. по касационна
жалба срещу решение по т.дело №619/2016г. по описа на АС-Варна,
регистрирана в съда на 18.07.2017г. Разпределено е на съдия Калчева на
21.07.2017г. и към делото е приложен протокол за избор на докладчик,
подписан от разпределящия М. Х.. Председателят на отделението на
24.07.2017г. е насрочила з.з. по чл. 288 ГПК на 27.11.2017г. С
разпореждане в з.з. от 26.07.2017г. на председателя на ТК съдия Дария
Проданова е наредено да се извърши електронно разпределение на
делото за определяне на друг член на състава, тъй като съдия Кристияна
Геновска е взела участие при разглеждането на спора във въззивното
производство пред АС-Варна. Видно от протокол за избор от
26.07.2017г. за член на състава е избран съдия Боян Балевски. С
определение от 11.12.2017г. съдебният състав, изслушал докладваното в
з.з. на 07.11.2017г. дело, на основание чл. 292 ГПК е спрял
производството по делото до постановяване на тълкувателно решение по
тълкувателно дело № 3/2016г. на ОСГТК на ВКС.

Търговски дела, образувани през 2016г. и през 2017г.,
по които е отменен хода по същество

По информация от секретар на колегия „Търговски
съдопроизводства“, съдия Калчева няма на доклад дела с отменен ход по
същество, образувани през 2016г. и 2017г.

Частни търговски дела

По информация от секретар на колегия „Търговски
съдопроизводства“, съдия Калчева няма разпределени частни дела.
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Съдия Вероника Николова

Съдия Вероника Николова е избрана за съдия във ВКС от 2015г.
/акт за встъпване от 04.05.2015г./ и е член на втори състав, Първо
отделение, ТК на ВКС.

Предоставените данни за съдията са следните:
За 2016 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 97 бр., в това

число 92 касационни дела и 5 частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 108 бр., в това число 51

касационни дела  и 57 частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 205 бр., в това число 143

касационни дела и 62 частни производства.
Свършени дела през годината 160 бр., в това число 115 касационни

дела и 45 частни производства. Свършени със съдебен акт по същество
общо 64 бр.

За 2017 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 54 бр., в това

число 35 касационни дела и 19 частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 165 бр., в това число 93

касационни дела и 72 частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 219 бр., в това число 128

касационни дела и 91 частни производства.
Свършени дела през годината 156 бр., в това число 78 касационни

дела и 78 частни производства. Свършени със съдебен акт по същество
общо 75 бр.

Търговски дела, образувани през 2016г. и 2017г.,
разгледани в открито съдебно заседание

Т.д. № 1047/2016г. е образувано на 13.05.2016г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.д. № 599/2015 г. на АС-Пловдив.
Разпределено е на съдия Вероника Николова на 13.05.2016г. от
разпределящ М. Х.. С определение от 25.01.2017г. съдебният състав,
изслушал докладваното в з.з. на 28.11.2016г.  дело, е допуснал
касационно обжалване на въззивното решение по в.гр.д. № 599/2015 г.
по описа на АС - Пловдив и е дал указание на касатора да представи
документ за заплатена държавна такса в едноседмичен срок, след
изпълнение на което делото да се докладва на председателя на
отделението за насрочване в о.с.з., а при непредставяне – да се докладва
за прекратяване. Указанието е изпълнено и председателят на
отделението е насрочила делото в о.с.з. за 03.04.2017г., когато съдът е
дал ход на делото и го е докладвал, дал е ход по същество и е обявил, че



383

ще се произнесе с решение след съвещание. С решение от 26.07.2017г.
съдебният състав е отменил решението на въззивния съд и е върнал
делото за ново разглеждане от друг състав.

Т.д. № 407/2016г. е образувано на 25.02.2016г. по касационна
жалба срещу решение по в.т.дело № 4210/2014г. по описа на САС,
регистрирана в съда на 22.02.2016г. Разпределено е на съдия Вероника
Николова на 25.02.2016г., видно от протокол за избор, подписан от Н. Ч..
С определение от 03.11.2016г. съдебният състав, изслушал докладваното
в з.з. на 21.10.2016г. дело, е допуснал касационно обжалване на
въззивното решение. Откритото съдебно заседание е насрочено за
27.02.2017г., когато съдът е дал ход на делото и го е докладвал, дал е ход
по същество и е обявил, че ще се произнесе с решение след съвещание.
С решение от 25.05.2017г. съдебният състав е обезсилил въззивното
решение и е върнал делото за ново разглеждане от друг състав.

Т.д. № 2483/2016г. е образувано на 06.12.2016г. по касационна
жалба срещу решение по в.т.дело № 1841/2016г. по описа на САС,
регистрирана в съда на 01.12.2016г. Разпределено е на съдия Вероника
Николова на 06.12.2016г., видно от протокол за избор, подписан от Н. Ч..
С определение от 24.02.2017г. съдебният състав, изслушал докладваното
в з.з. на 06.02.2017г. дело, е допуснал касационно обжалване на
въззивното решение. Откритото съдебно заседание е насрочено за
11.05.2017г., когато съдът е дал ход на делото и го е докладвал, дал е ход
по същество и е обявил, че ще се произнесе с решение след съвещание.
С решение от 11.07.2017г. съдебният състав е отменил решението на
въззивния съд в една част, вместо него е постановил друго и го е оставил
в сила в останалата обжалвана част.

Т.д. № 1100/2017г. е образувано на 15.05.2017г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.д. № 101/2016 г. на АС-Пловдив.
Разпределено е на съдия Вероника Николова на 15.05.2017г. от
разпределящ Т. Б.. С определение от 20.06.2017г. съдебният състав,
изслушал докладваното в з.з. на 12.06.2017г. дело, е допуснал
касационно обжалване на въззивното решение по в.гр.д. № 701/2016 г.
по описа на АС-Пловдив и е дал указание на касатора да представи
документ за заплатена държавна такса в едноседмичен срок, след
изпълнение на което делото да се докладва на председателя на
отделението за насрочване в о.с.з., а при непредставяне – да се докладва
за прекратяване. Указанието е изпълнено и председателят на
отделението е насрочила делото в о.с.з. за 06.11.2017г., когато не е даден
ход на делото по молба на ответника с приложен болничен лист. В
деловодната програма грешно е  отбелязано, че в о.с.з. на 06.11.2017г.
делото е обявено за решаване и следващото о.с.з. не е вписано. Видно от
протокола от проведеното на 06.11.2017г. о.с.з., делото е отложено за
04.12.2017г. В това съдебно заседание съдът е дал ход на делото и го е
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докладвал, дал е ход по същество и е обявил, че ще се произнесе с
решение след съвещание. С решение от 12.02.2018г. съдебният състав е
отменил решението на въззивния съд и вместо него е постановил друго,
с което е отхвърлил предявения иск с правно основание чл. 422 ГПК и е
осъдил ищецът да заплати разноските за трите инстанции.

Т.д. № 2309/2017г. е образувано на 26.09.2017г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.д. № 522/2017г. на ОС-Варна.
Разпределено е на съдия Вероника Николова на 26.09.2017г. от
разпределящ М. Х.. С определение от 06.02.2018г. съдебният състав,
изслушал докладваното в з.з. на 05.02.2018г. дело, е допуснал
касационно обжалване на въззивното решение по в.гр.д. № 522/2017 г.
по описа на ОС-Варна и е дал указание на касатора да представи
документ за заплатена държавна такса в едноседмичен срок, след
изпълнение на което делото да се докладва на председателя на
отделението за насрочване в о.с.з., а при непредставяне – да се докладва
за прекратяване. Указанието е изпълнено и председателят на
отделението е насрочила делото в о.с.з. за 27.09.2018г., когато съдът е
дал ход на делото и го е докладвал, дал е ход по същество и е обявил, че
ще се произнесе с решение след съвещание. Съдебното решение е
обявено на 05.12.2018г. и с негосъдът е оставил в сила въззивното
решение.

Т.д. № 268/2017г. е образувано на 08.02.2017г. по касационна
жалба срещу решение по т.дело №5095/2015г. по описа на САС,
регистрирана в съда на 03.02.2017г. Разпределено е на съдия Вероника
Николова на 08.02.2017г., видно от протокол за избор на докладчик,
подписан от разпределящия М. Х.. С определение от 19.04.2017г.
съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. на 20.03.2017г. дело, е
допуснал касационно обжалване на въззивното решение. На 18.09.2017г.
е проведено открито съдебното заседание, когато е даден ход на делото
и е докладвано, даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение след съвещание. С решение от 30.11.2017г. съдът е
отменил въззивното решение и вместо него е постановил друго.

Т.д. № 1048/2017г. е образувано на 09.05.2017г. по касационна
жалба срещу решение по т.дело №3550/2017г. по описа на САС,
регистрирана в съда на 28.04.2017г.  Разпределено е на съдия Вероника
Николова на 09.05.2017г., видно от протокол за избор на докладчик,
подписан от разпределящия Т. Б.. С определение от 30.05.2017г.
съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. на 22.05.2017г. дело, е
допуснал касационно обжалване на въззивното решение. На 02.10.2017г.
е проведено съдебното заседание, когато е даден ход на делото и е
докладвано, даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение след съвещание. С решение от 30.10.2017г. съдът е



385

отменил въззивното решение и е върнал делото за ново разглеждане от
друг състав.

Търговски дела, разгледани в закрито съдебно заседание
по допустимост

Т.д. № 1959/2016г. е образувано на 30.09.2016г. по касационна
жалба срещу решение по т.дело № 5251/2015г. по описа на АС-София.
Видно от протокол за избор на докладчик, делото е разпределено на
съдия Вероника Николова на 30.09.2016г. от разпределящ В. Г.. С
определение от 06.02.2017г. съдебният състав, изслушал докладваното в
з.з. на 30.01.2017г. дело, не е допуснал касационно обжалване на
въззивното решение по цитираното дело на САС.

Т.д. № 1154/2017г. е образувано на 18.05.2017г. по касационна
жалба срещу решение по т.дело № 1936/2016г. по описа на АС-София.
Видно от протокол за избор на докладчик, делото е разпределено на
съдия Вероника Николова на 18.05.2017г. от разпределящ В. Г..  С
определение от 25.10.2017г., съдебният състав, изслушал докладваното в
з.з. на 25.09.2017г. дело, не е допуснал касационно обжалване на
въззивното решение.

Търговски дела, образувани преди 01.01.2016г.
и неприключени към 01.10.2018г.

Т.д. № 2741/2015г. е образувано на 29.09.2015г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.д № 3617/2013г. по описа на АС-София,
регистрирана в съда на 18.09.2015г. Разпределено е на съдия Вероника
Николова на 29.09.2015г. и към делото е приложен протокол за избор на
докладчик, подписан от Н. Ч.. С определение от 24.06.2016г. съдебният
състав, изслушал докладваното в з.з. на 18.04.2016г. дело, е допуснал
касационно обжалване на въззивното решение по цитираното дело на
САС. Указал е делото да се докладва на председателя на Първо ТО за
насрочване в о.с.з. В проведеното на 05.12.2016г. о.с.з., съдът е дал ход
на делото, докладвал е жалбата, дал е ход по същество и е обявил, че ще
се произнесе след съвещание.  С определение в з.з. от 21.12.2016г. съдът
след като в срока на произнасяне е констатирал, че вторият въпрос, по
който е допуснато касационно обжалване, се обхваща от предмета на
висящо тълкувателно дело № 3/2016г. на ОСГТК на ВКС, е отменил
определението от 05.12.2016г., с което е даден ход по същество и е спрял
производството по делото до решаване на тълкувателното дело.
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Спрени производства по търговски дела,
образувани през 2016г. и през 2017г.

Т.д. № 2355/2017г. е образувано на 29.09.2017г. по касационна
жалба срещу решение по т.дело №929/2016г. по описа на САС,
регистрирана в съда на 26.09.2017г. Разпределено е на съдия Вероника
Николова на 29.09.2017г. и към делото е приложен протокол за избор на
докладчик, подписан от разпределящия М. Х.. Председателят на
отделението на 02.10.2017г. е насрочил делото по чл. 288 ГПК в з.з. на
12.02.2018г. С определение от 22.05.2018г. съдебният състав, изслушал
докладваното в з.з. на 12.02.2018г. дело, е постановил връщането му на
САС за допълване на решението чрез произнасяне по предявения при
условията на евентуалност иск по чл.59, ал.3 ЗБН. С определение от
01.08.2018г., след като съдът е изслушал докладваното дело в з.з. на
30.07.2018г., е постановил спиране на производството до приключване
на конституционно дело № 11/2018г. на КС на Република България.

Търговски дела, образувани през 2016г. и през 2017г.,
по които е отменен хода по същество

По информация от секретар на колегия „Търговски
съдопроизводства“, съдия Николова няма на доклад дела, образувани
през 2016г. и 2017г., по които е бил отменен хода по същество.

Частни търговски дела

Ч.т.д. № 883/2016г. е образувано на 18.04.2016г. по частна жалба
срещу определение по ч.т.д. № 45/2016г. по описа на АС-Варна.
Разпределено е на съдия Николова на 18.04.2016г. от разпределящия Т.
Б.. С определение от 15.07.2016г. съдът, изслушал докладваното дело в
з.з. на 11.07.2016г., не е допуснал касационно обжалване на
определението, постановено от АС-Варна по цитираното дело.

Ч.т.д. № 535/2017г. е образувано на 09.03.2017г. по частна жалба
срещу определение по ч.гр.д. № 2953/2015г. по описа на АС-София, с
което е върната частната касационна жалба. Разпределено е на съдия
Николова на 09.03.2017г. от разпределящия Н. Ч.. С определение от
23.05.2017г. съдът, изслушал докладваното дело в з.з. на 19.05.2017г., е
постановил отмяна на разпореждането по ч.гр.дело № 2953/2015г. по
описа на АС-София, с което е върната частната касационна жалба.
Делото е върнато на САС за продължаване на действията по
администриране на жалбата.
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Съдия Кристияна Генковска

Съдия Кристияна Генковска е избрана за съдия във ВКС от 2016г.
/акт за встъпване на 01.12.2016г./ и е член на Втори състав, Първо
отделение, ТК на ВКС.

Предоставените данни за съдията са следните:
За 2016 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 70 бр., в това

число 61 касационни дела и 9 частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 112 бр., в това число 51

касационни дела  и 61 частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 182 бр., в това число 112

касационни дела и 70 частни производства.
Свършени дела през годината 138 бр., в това число 80 касационни

дела и 58 частни производства. Свършени със съдебен акт по същество
общо 56 бр.

За 2017 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 46 бр., в това

число 35 касационни дела и 11 частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 164 бр., в това число 91

касационни дела и 73 частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 210 бр., в това число 126

касационни дела и 84 частни производства.
Свършени дела през годината 142 бр., в това число 73 касационни

дела и 69 частни производства. Свършени със съдебен акт по същество
общо 74 бр.

Търговски дела, образувани през 2016г. и 2017г.,
разгледани в открито съдебно заседание

Т.д. № 721/2016г. е образувано на 29.03.2016г. по касационна
жалба срещу решение по в.т.д. № 1084/2015 г. на ОС-Стара Загора.
Разпределено е на съдия  Кристияна Генковска на 29.03.2018г. от
разпределящия В. Г.. С определение от 27.10.2016г. съдебният състав,
изслушал докладваното в з.з. на 24.10.2016г. дело, е допуснал
касационно обжалване на въззивното решение по в.гр.д. № 1084/2015 г.
по описа на ОС - Стара Загора и е дал указание на касатора да представи
документ за заплатена държавна такса в едноседмичен срок, след
изпълнение на което делото да се докладва на председателя на
отделението за насрочване в о.с.з., а при непредставяне – да се докладва
за прекратяване. Указанието е изпълнено и председателят на
отделението е насрочил делото в о.с.з. за 27.02.2017г., когато съдът е дал
ход на делото и го е докладвал, дал е ход по същество и е обявил, че ще
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се произнесе с решение след съвещание. С решение от 31.05.2017г.
съдебният състав е обезсилил решението на ОС - Стара Загора по в.гр.д.
№ 1084/2015 г. и е върнал делото за ново разглеждане от друг състав.

Т.д. № 1357/2016г. е образувано на 15.06.2016г. по касационна
жалба срещу решение по в.т.дело № 3887/2015г. по описа на САС,
регистрирана в съда на 08.06.2016г. Разпределено е на съдия Кристияна
Генковска на 15.06.2016г., видно от протокол за избор, подписан от В.
Г.. С определение от 10.02.2017г. съдебният състав, изслушал
докладваното в з.з. на 05.12.2016г. дело, е допуснал касационно
обжалване на въззивното решение. Откритото съдебно заседание е
насрочено за 11.05.2017г., когато съдът е дал ход на делото и го е
докладвал, дал е ход по същество и е обявил, че ще се произнесе с
решение след съвещание. С решение от 31.07.2017г. съдебният състав е
отменил решението на въззивния съд в една част и го е оставил в сила в
останалата обжалвана част.

Т.д. № 2547/2016г. е образувано на 15.12.2016г. по касационна
жалба срещу решение по в.т.дело № 53150/2015г. по описа на САС,
регистрирана в съда на 12.12.2016г. Разпределено е на съдия Кристияна
Генковска на 15.12.2016г., видно от протокол за избор, подписан от Н.
Ч..  С определение от 22.03.2017г. съдебният състав, изслушал
докладваното в з.з. на 20.02.2017г. дело, е допуснал касационно
обжалване на въззивното решение. Откритото съдебно заседание е
насрочено за 05.06.2017г., когато съдът е дал ход на делото и го е
докладвал, дал е ход по същество и е обявил, че ще се произнесе с
решение след съвещание. С решение от 20.07.2017г. съдебният състав е
отменил решението на въззивния съд и е върнал делото за ново
разглеждане от друг състав.

Т.д. № 1115/2017г. е образувано на 16.05.2017г. по касационна
жалба срещу решение по в.т.д. № 568/2016 г. на АС-Варна. Разпределено
е на съдия Генковска на 15.05.2017г. от разпределящ Т. Б.. С
определение от 26.07.2017г. съдебният състав, изслушал докладваното в
з.з. на 12.06.2017г. дело, е допуснал касационно обжалване на
въззивното решение по в.т.д. № 568/2016 г. по описа на АС-Варна и е
дал указание на касатора да представи документ за заплатена държавна
такса в едноседмичен срок, след изпълнение на което делото да се
докладва на председателя на отделението за насрочване в о.с.з., а при
непредставяне – да се докладва за прекратяване. Указанието е изпълнено
и председателят на отделението е насрочил делото в о.с.з. за
06.11.2017г., когато съдът е дал ход на делото и го е докладвал, дал е ход
по същество и е обявил, че ще се произнесе с решение след съвещание.
С решение от 09.02.2018г. съдебният състав е отменил частично
решението на въззивния съд и е върнал делото в отменената част за ново
разглеждане от друг състав на АС-Варна.
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Т.д. № 394/2017г. е образувано на 23.02.2017г. по касационна
жалба срещу решение по т.дело №247/2017г. по описа на АС- Пловдив,
регистрирана в съда на 16.02.2017г. Разпределено е на съдия Кристияна
Генковска на 23.02.2017г., видно от протокол за избор на докладчик,
подписан от разпределящия Т. Б.. С определение от 12.06.2017г.
съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. на 20.03.2017г. дело, е
допуснал касационно обжалване на въззивното решение. На 06.11.2017г.
е проведено съдебното заседание, когато е даден ход на делото и е
докладвано, даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение след съвещание. С решение от 09.02.2018г. съдът е
отменил въззивното решение и е върнал делото за ново разглеждане от
друг състав.

Т.д. № 875/2017г. е образувано на 18.04.2017г. по касационна
жалба срещу решение по т.дело №4107/2017г. по описа на САС,
регистрирана в съда на 11.04.2017г. Разпределено е на съдия Кристияна
Генковска на 18.04.2017г., видно от протокол за избор на докладчик,
подписан от разпределящия Н. Ч.. С определение от 26.07.2017г.
съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. на 15.05.2017г. дело, е
допуснал касационно обжалване на въззивното решение. На 04.12.2017г.
е проведено съдебното заседание, когато е даден ход на делото и е
докладвано, даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение след съвещание. С решение от 02.03.2018г. съдът е
отменил въззивното решение и вместо него е постановил друго.

Търговски дела, разгледани в закрито съдебно заседание
по допустимост

Т.д. № 1004/2016г. е образувано на 09.05.2016г. по касационна
жалба срещу решение по т.дело № 2426/2015г. по описа на АС-София.
Разпределено е на съдия Кристияна Генковска на 09.05.2016г. от
разпределящ М. Х.. С определение от 18.11.2016г. съдебният състав,
изслушал докладваното в з.з. на 07.11.2016г. дело, не е допуснал
касационно обжалване на въззивното решение по цитираното дело на
САС.

Т.д. № 157/2017г. е образувано на 24.01.2017г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.дело № 213/2016г. по описа на ОС-
Силистра. Разпределено е на съдия Кристияна Геновска на 24.01.2017г.
С определение от 05.04.2017г. съдебният състав, изслушал докладваното
в з.з. на 13.03.2017г. дело,  не е допуснал касационно обжалване на
въззивното решение.
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Търговски дела, образувани преди 01.01.2016г.
и неприключени към 01.10.2018г.

По информация от секретар на колегия „Търговски
съдопроизводства“,  съдия Генковска няма на доклад дела, образувани
преди 01.01.2016г. и неприключени към 01.10.2018г.

Спрени производства по търговски дела,
образувани през 2016г. и през 2017г.

Т.д. № 1260/2016г. е образувано на 06.06.2016г. по касационна
жалба срещу решение по т.дело № 5472/2015г. по описа на САС,
регистрирана в съда на 30.05.2016г. Разпределено е на съдия Генковска
на 06.06.2016г. и към делото е приложен протокол за избор на
докладчик, подписан от разпределящия Н. Ч.. Председателят на
отделението е насрочила делото по чл. 288 ГПК в з.з. на 05.12.2016г. С
определение от 21.12.2016г. съдебният състав, изслушал докладваното в
з.з. на 05.12.2016г. дело, на основание чл. 292 ГПК е спрял
производството по делото до постановяване на тълкувателно решение по
тълкувателно дело № 3/2016г. на ОСГТК на ВКС.

Т.д. №3165/2017г. е образувано на 22.12.2017г. по касационна
жалба срещу решение по т.дело № 65/2017г. по описа на АС- Пловдив,
регистрирана в съда на 20.12.2017г. Разпределено е на съдия Генковска
на 22.12.2017г. и към делото е приложен протокол за избор на
докладчик, подписан от разпределящия Н. Ч.. Председателят на
отделението е насрочила делото по чл. 288 ГПК в з.з. на 30.04.2018г. С
определение от 17.05.2018г. съдебният състав, изслушал докладваното в
з.з. на 30.04.2018г. дело, на основание чл. 292 ГПК е спрял
производството до постановяване на тълкувателно решение по
тълкувателно дело № 8/2017г. на ОСГТК на ВКС.

Търговски дела, образувани през 2016г. и през 2017г.,
по които е отменен хода по същество

По информация от секретар на колегия „Търговски
съдопроизводства, съдия Генковска няма на доклад дела, образувани
през 2016г. и 2017г., по които е бил отменен хода по същество.

Частни търговски дела

Ч.т.д. № 1372/2016г. е образувано на 17.06.2016г. по частна жалба
срещу разпореждане по ч.т.дело №362/2016г. по описа на САС.
Разпределено е на съдия Генковска на 17.06.2016г. от разпределящия В.
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Г.. С определение от 28.07.2016г. съдът, изслушал докладваното дело в
з.з. на 18.07.2016г., е потвърдил разпореждането, постановено от САС по
цитираното дело.

Ч.т.д. № 1320/2017г. е образувано на 07.06.2017г. по частна жалба
срещу определение по ч.т.д. № 5124/2016г. по описа на АС-София, с
което е оставена без разглеждане частната жалба против определение на
СГС, по гр.дело № 10842/2015г. Разпределено е на съдия Генковска на
07.06.2017г. от разпределящия Н. Ч.. С определение от 26.06.2017г.
съдът, изслушал докладваното дело в з.з. на 21.06.2017г., е потвърдил
определението на САС по цитираното дело.

Трети състав
съдия Елеонора Чаначева
съдия Росица Божилова
съдия Людмила Цолова

съдия Елеонора Чаначева

Съдия Елеонора Чаначева е съдия във ВКС от 03.07.2003 г. /трудов
договор № 336/03.07.2003г./, председател на Трети състав, Първо
отделение, ТК на ВКС.

Предоставените данни за съдията са следните:
За 2016 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 85 бр., в това

число 73 касационни дела и 12 частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 115 бр., в това число 55

касационни дела  и  60 частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 200 бр., в това число 128

касационни дела и 72 частни производства.
Свършени дела през годината 161 бр., в това число 97 касационни

дела и 64 частни производства. Свършени със съдебен акт по същество
общо 52 бр.

За 2017 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 43 бр., в това

число 33 касационни дела и 10 частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 161 бр., в това число 89

касационни дела и 72 частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 204 бр., в това число 122

касационни дела и 82 частни производства.
Свършени дела през годината 149 бр., в това число 85 касационни

дела и 64 частни производства. Свършени със съдебен акт по същество
общо 75 бр.



392

Търговски дела, образувани през 2016 г. и през 2017 г.,
 разгледани в открито съдебно заседание

Т.д. № 603/2016г. е образувано на 18.03.2016 г. по касационна
жалба срещу решение  по т.дело № 388/2015 г. по описа на Окръжен съд
-Варна, регистрирана в съда на 14.03.2016 г. Разпределено е на съдия
Елеонора Чаначева  на 18.03.2016 г.  С определение  от 12.12.2016 г.,
след като е изслушал докладваното дело в з.з. на 10.10.2016 г., съдът е
допуснал касационно обжалване на въззивното решение на ВОС.
Открито  съдебно заседание е насрочено за 20.03.2017 г.,  в което  съдът
е дал ход на делото, докладвал го е и е дал ход по същество. С решение
от 03.07.2017 г. съдът е оставил в сила въззивното решение.

Т.д. № 488/2016г. е образувано на 08.03.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по т.дело № 477/2015 г. по описа на Апелативен
съд  - Пловдив, регистрирана в съда на 01.03.2016 г. Разпределено е на
съдия Елеонора Чаначева на 08.03.2016 г. С разпореждане от  21.06.2016
г. на председателя на Първо ТО, з.з. по делото е пренасрочено от
10.10.2016 г. за 03.10.2016 г. С определение от 31.10.2016 г., след като е
изслушал докладваното дело в з.з. на  03.10.2016г., съдебният състав е
допуснал касационно обжалване на въззивното решение. Съобщение до
страните е изпратено на 31.10.2016 г. На 10.11.2016 г. е представена
вносна бележка за внесената държавна такса. Съдебното заседание е
насрочено за 23.01.2017 г., когато съдът е дал ход на делото, докладвал
го е и е обявил, че ще се произнесе с решение след съвещание.
Решението е обявено на 15.02.2017 г. и с него е отменено частично
въззивното решение, постановено е друго решение по съществото на
спора в отменената част.

Т.д. № 1113/2016г. е образувано на 17.05.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по т.дело № 4138/2015 г. по описа на Апелативен
съд  - София, регистрирана в съда на 12.05.2016 г. Разпределено е на
съдия Елеонора Чаначева на 17.05.2016 г. С определение от 16.01.2017
г., след като е изслушал докладваното дело в з.з. на 28.11.2016 г.,
съдебният състав е допуснал касационно обжалване на въззивното
решение. Откритото съдебно заседание е насрочено за 29.05.2017 г.,
когато съдът е дал ход на делото, докладвал го е, дал е ход по същество
и е обявил, че ще се произнесе с решение след съвещание. Решението е
обявено на 11.07.2017 г. и с него въззивното решение е оставено в сила.

Т.д. № 374/2017г. е образувано на 22.02.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по т.дело № 3089/2016 г. по описа на Апелативен
съд – София, регистрирана в съда на 13.02.2017 г. Разпределено е на
съдия  Чаначева на 22.02.2017 г. С определение  от 19.04.2017 г., след
като е изслушал докладваното дело в з.з. на 03.04.2017 г., съдът е
допуснал до касационно обжалване въззивното решение. Проведено е
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открито съдебно заседание на 25.09.2017 г., в което съдът е дал ход на
делото, докладвал го е, дал е ход по същество и е обявил, че ще се
произнесе с решение в законния срок. С решение от 09.10.2017 г. е
отменено въззивното решение и е постановено друго по същество на
спора.

Т.д. № 512/2017г. е образувано на 08.03.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по т.дело № 530/2016 г. по описа на Апелативен
съд – Пловдив, регистрирана в съда на 02.03.2017 г. Разпределено е на
съдия  Чаначева на 08.03.2017 г. С определение от 06.06.2017 г. по чл.
288 ГПК, след като е изслушал докладваното дело в з.з. на 24.04.2017 г.,
съдът е допуснал до касационно обжалване въззивното решение.
Проведено е открито съдебно заседание на 23.10.2017 г., в което съдът е
дал ход на делото, докладвал го е, дал е ход по същество и е обявил, че
ще се произнесе с решение в законния срок. С решение от 12.12.2017 г.
е отменено въдззивното решение и е постановено друго по същество на
спора.

Т.д. № 1104/2017г. е образувано на 15.05.2017 г. по молба за
отмяна по чл. 303 ГПК на решение по т.дело № 101/2014 г. по описа на
СГС, регистрирана в съда на 09.05.2017 г. Разпределено е на съдия
Чаначева на 15.05.2017 г. С определение по чл. 307, ал.1 ГПК в з.з.  на
31.05.2017 г. съдът се е произнесъл по допустимостта на молбата за
отмяна. Насрочено е открито съдебно заседание за 25.09.2017 г., в което
съдът е дал ход на делото, докладвал го е, дал е ход по същество и е
обявил, че ще се произнесе с решение в законния срок. С решение от
12.10.2017 г. молбата е оставена без уважение.

Търговски дела, разгледани в закрито съдебно заседание
по допустимост

Т.д. № 782/2016г. е образувано на 20.01.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по в.т.дело № 183/2015г. по описа на Апелативен
съд – Пловдив, регистрирана в съда на 14.01.2016 г. Разпределено е на
съдия Чаначева на 20.01.2016 г. С определение от 11.03.2017 г., след
като е изслушал докладваното дело в з.з. на 22.02.2017 г., съдебният
състав не е допуснал касационно обжалване.

Т.д. № 503/2017г. е образувано на 07.03.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по т.дело № 3406/2017г. по описа на Апелативен
съд - София, регистрирана в съда на 01.03.2017 г. Разпределено е на
съдия Чаначева на 07.03.2017г. С определение от 28.04.2017 г., след като
е изслушал докладваното дело в з.з. на  24.04.2017 г., съдебният състав
не е допуснал  касационно обжалване.
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Търговски дела, образувани преди 01.01.2016г.
 и неприключени към 01.10.2018г.;

От предоставената справка, изготвена от секретаря на колегия
„Търговско съдопроизводство“ не се установяват дела от този вид на
доклад на съдия Елеонора Чаначева.

Спрени производства по търговски дела,
образувани през 2016 г. и през 2017г.

Т.д. № 549/2016 г. е образувано на 14.03.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по т. дело № 1285/2015 г. по описа на ОС – Варна,
регистрирана в съда на 09.03.2016 г. Приложен е протокол за избор на
докладчик  - съдия Чаначева от 14.03.2016г., подписан от извършилия
разпределението Н. Ч.. С разпореждане от 15.03.2016 г. на  председателя
на Първо ТО е насрочено з.з. по чл. 288 ГПК за 17.10.2016 г. С
определение от 23.11.2016 г. съдът е допуснал касационно обжалване. С
разпореждане от 08.12.2016 г. на председателя на отделението е
насрочено открито съдебно заседание на 20.02.2017г., в което съдът с
протоколно определение е спрял производството, на основание чл. 292
ГПК, до приключване на ТД № 3/2016г. на ОСГТК на ВКС.

Т.д. № 950/2017 г. е образувано на 26.04.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по т. дело № 548/2016 г. по описа на АС-Варна,
регистрирана в съда на 24.04.2017 г. Приложен е протокол за
разпределение от 26.04.2017 г., подписан от В. Г.. С разпореждане от
27.04.2017 г.  на председателя на Първо ТО е насрочено з.з. по чл. 288,
ал.1 ГПК за 22.05.2017 г. С определение от 25.07.2017 г. съдебният
състав е спрял производството на основание чл. 292 ГПК с предложение
за постановяване на Тълкувателно решение по въпроса „Кога става
изискуемо задължението за връщане на дадено имуществено благо в
хипотезата на чл. 55, ал.1, пр.1 ЗЗД и от кой момент се дължи
обезщетение за забава?“ – ТД № 5/2017г. на ОСГТК на ВКС.

Търговски дела, образувани през 2016 г. и през 2017 г.,
по които е отменен хода по същество.

От предоставената справка, изготвена от секретаря на колегия
„Търговско съдопроизводство“ не се установяват на доклад на съдия
Елеонора Чаначева дела с отменен ход по същество.
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Частни  търговски дела

Т.д.№ 1063/2016г. е образувано на 14.05.2016 г. по частна
касационна жалба /чл. 274, ал.3 ГПК/ срещу определение по т.дело №
623/2016г. по описа на САС, регистрирана в съда на 10.05.2016 г.
Разпределено е на съдия  Чаначева на 14.05.2016 г. С определение от
18.07.2016 г., след като е изслушал докладваното дело в з.з. на
06.07.2016 г., съдът е допуснал  касационно обжалване.

 Т.д. № 1430/2017 г. е образувано на 20.06.2017 г. по частна  жалба
/чл. 274, ал. 2 ГПК/ срещу определение  по т.дело № 195/2017г. по описа
на АС – Пловдив, регистрирана в съда на 15.06.2017 г. Разпределено е на
съдия Чаначева на 20.06.2017 г. С определение от 24.07.2017 г., след
като е изслушал докладваното дело в з.з. на 10.07.2017 г., съдебният
състав е отменил обжалваното определение и е върнал делото на същия
съд за произнасяне по същество на спора.

Съдия Росица Божилова

Съдия Росица Божилова е съдия във ВКС  от 01.09.2013 г.,
встъпила с акт за  заемане на длъжност „съдия“ № 1356/30.08.2013 г.
Член е на трети състав в Първо отделение на ТК.

Предоставените данни за съдията са следните:
За 2016 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 84 бр., в това

число 71 касационни дела  и  13 частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 116 бр., в това число 55

касационни дела  и  61 частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 200 бр., в това число 126

касационни дела и 74 частни производства.
Свършени дела през годината 164 бр., в това число 98 касационни

дела и 66 частни производства. Свършени със съдебен акт по същество
общо 67 бр.

За 2017 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 54 бр., в това

число 33 касационни дела и 21 частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 168 бр., в това число 95

касационни дела и 73 частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 222 бр., в това число 128

касационни дела и 94 частни производства.
Свършени дела през годината 157 бр., в това число 84 касационни

дела и 73 частни производства. Свършени със съдебен акт по същество
общо 81 бр.
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Търговски дела, образувани през 2016 г. и през 2017 г.,
разгледани в открито съдебно заседание.

Т.д.№ 640/2016г. е образувано на 22.03.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по т.дело № 536/2015 г. по описа на Апелативен
съд  - Варна, регистрирана в съда на 16.03.2016 г. Разпределено е на
съдия Росица Божилова на 22.03.2016 г. Съдът с определение от
04.01.2017 г., след като е изслушал докладваното дело в з.з. на
10.10.2016 г., е допуснал касационно обжалване. Открито  съдебно
заседание е насрочено за 29.05.2017 г., в което съдът е дал ход на делото,
докладвал го е, дал е ход по същество и е обявил, че ще се произнесе с
решение след съвещание. С решение  от 12.07.2017 г. е отменено
въззивното решение и вместо него е постановено друго.

Т.д. № 1753/2016г. е образувано на 08.09.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по т.дело № 5093/2015 г. по описа на Апелативен
съд  - София, регистрирана в съда на 02.08.2016 г. Разпределено е на
съдия Росица Божилова на 08.09.2016 г. Съдът с определение от
01.02.2017 г., след като е изслушал докладваното дело в з.з. на
30.01.2017 г., е допуснал касационно обжалване. Съобщение до страните
е изпратено на 01.02.2017 г. На 27.02.2017 г. е представена вносна
бележка за внесената държавна такса. Откритото съдебно заседание е
насрочено за 12.06.2017 г., в което съдът е дал ход на делото, докладвал
го е и е обявил,  че ще се произнесе с решение след съвещание. С
решение  от 12.07.2017 г. е оставено в сила въззивното решение.

Т.д. № 2303/2016г. е образувано на 17.11.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по т.дело № 5310/2015 г. по описа на Апелативен
съд- София, регистрирана в съда на 14.11.2016 г. Разпределено е на
съдия Росица Божилова на 17.11.2016 г.  С определение  от 17.02.2017 г.,
след като е изслушал докладваното дело в з.з. на 13.02.2017 г., съдът е
допуснал касационно обжалване на въззивното решение на САС.
Открито съдебно заседание е насрочено за 23.10.2017 г.,  в което  съдът е
дал ход на делото, докладвал го е и е дал ход по същество. С решение от
12.02.2018 г. съдът е отменил въззивното решение и е върнал делото за
постановяване на ново решение от друг състав.

Т.д. № 1132/2017г. е образувано на 16.05.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по т.дело № 2535/2016 г. по описа на Апелативен
съд - София, регистрирана в съда на 11.05.2017 г. Разпределено е на
съдия  Росица Божилова на 16.05.2017 г. С определение от 06.10.2017 г.,
след като е изслушал докладваното дело в з.з. на 25.09.2017 г., съдът  е
допуснал  касационно обжалване. Съобщение до страните е изпратено
на 09.10.2017 г. Насрочено е открито съдебно заседание на 22.01.2018 г.,
в което съдът е дал ход на делото, докладвал го е, дал е ход по същество
и е обявил, че ще се произнесе с решение след съвещание. С решение от
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07.02.2018 г. съдът е обезсилил решението и е върнал делото на
въззивния съд.

Т.д. № 1512/2017г. е образувано на 28.06.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по т.дело № 4602/2016 г. по описа на Апелативен
съд - София, регистрирана в съда на 23.06.2017 г. Разпределено е на
съдия  Росица Божилова на 28.06.2017 г. С определение от 09.11.2017 г.,
след като е изслушал докладваното дело в з.з. на 06.11.2017 г., съдът е
допуснал  касационно обжалване. Насрочено е и проведено открито
съдебно заседание на 12.02.2018 г., в което съдът е дал ход на делото,
докладвал го е, дал е ход по същество и е обявил, че ще се произнесе с
решение след съвещание. С решение от 09.03.2018 г. съдът е отменил
решението и постановил друго.

Т.д. № 2205/2017г. е образувано на 14.09.2017 г. по касационна
жалба срещу  решение по т.дело № 1259/2017 г. по описа на Апелативен
съд - София, регистрирана в съда на 08.09.2017 г. Разпределено е на
съдия  Росица Божилова на 14.09.2017 г. С определение от 12.02.2018 г.,
след като е изслушал докладваното дело в з.з. на 05.02.2018 г., съдът  е
допуснал  касационно обжалване. Насрочено е и проведено открито
съдебно заседание на 11.06.2018 г., в което съдът е дал ход на делото,
докладвал го е, дал е ход по същество и е обявил, че ще се произнесе с
решение след съвещание. С решение от 13.07.2018 г. съдът е отменил
решението и определил нова начална дата за неплатежоспособност.

Търговски дела, разгледани в закрито съдебно заседание
по допустимост

Т.д. № 2108/2016г. е образувано на 27.10.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по т.дело № 76/2016г. по описа на Окръжен съд -
Силистра, регистрирана в съда на 20.10.2016 г. Разпределено е на съдия
Росица Божилова на 27.10.2016 г. С определение от 09.02.2017 г.,
изслушал докладваното дело в з.з. на 06.02.2017 г., съдът не е допуснал
касационно обжалване.

Т.д. № 260/2017г. е образувано на 07.02.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по т.дело № 2246/2016г. по описа на Апелативен
съд - София, регистрирана в съда на 02.02.2017 г. Разпределено е на
съдия Росица Божилова на 07.02.2017 г. С определение от 31.03.2017 г.,
изслушал докладваното дело в з.з. на 28.03.2017 г., съдът не е допуснал
касационно обжалване.

Търговски дела, образувани преди 01.01.2016 г.
и неприключени към 01.10.2018 г.
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 Ч.т.д. № 2418/2015 г. е образувано на 16.09.2015 г. по частна
жалба срещу определение по ч.гр.дело № 338/2015г. по описа на
Апелативен съд - Пловдив, регистрирана в съда на 07.08.2015 г.
Разпределено е на съдия Росица Божилова  на 16.09.2015 г., приложен е
протокол  за случайно разпределение, подписан от разпределящия В. Г..
С определение от 20.01.2016 г., изслушал докладваното дело в з.з. на
18.12.2015 г., съдът е спрял производството до постановяване на
решение по тълкувателно дело № 2/2015 г. на ОСГТК на ВКС и Първа и
Втора колегия на ВАС.

Спрени производства по търговски дела,
образувани през 2016г. и през 2017г.

Т.д. № 749/2017 г. е образувано на 03.04.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по търг. дело № 37/2016 г. по описа на АС-София,
регистрирана в съда на 28.03.2017 г. Приложен е протокол за
разпределение от 03.04.2017 г., подписан от Т. Б.. С разпореждане от
04.04.2017 г.  на председателя на Първо ТО е насрочено з.з. за 24.04.2017
г. С определение от 22.06.2017г. е допуснато касационно обжалване.
Открито съдебно заседание е проведено на 11.12.2017г., когато с
протоколно определение съдът е спрял производството на основание чл.
292 ГПК, до постановяване на Тълкувателно решение по ТД № 8/2017г.
на ОСГТК на ВКС.

Търговски дела, образувани през 2016 г. и през 2017 г.,
по които е отменен хода по същество.

Т.д. № 1284/2016 г. е образувано на 07.06.2016 г. по молба за
отмяна по чл. 303 ГПК на решение по търг. дело № 1132/2012 г. по
описа на ОС-Варна, регистрирана в съда на 31.05.2016 г.  Разпределено е
на съдия Росица Божилова на 07.06.2016 г. Проведени са три открити
съдебни заседания: на 24.10.2016 г., 20.03.2017 г. и  25.09.2017 г. С
определение от 30.10.2017 г.  съдът е отменил определението за даден
ход по същество и е оставил без разглеждане молбата като недопустима,
съобразно задължителните указания на т.10 от ТР № 7/31.07.2017 г. по
ТД № 7/2014г. на ОСГТК на ВКС.

Т.д. № 2172/2016 г. е образувано на 04.11.2016 г. по молба за
отмяна по чл. 303 ГПК на решение по гр.дело № 584/2011г. по описа на
РС-Пазарджик, регистрирана в съда на 01.11.2016 г. Разпределено е на
съдия Росица Божилова на 04.11.2016 г. Проведени са две открити
съдебни заседания: на 20.03.2017 г. и 25.09.2017г. С определение от
20.10.2017 г., след като е изслушал докладваното дело в з.з. на
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11.10.2017 г., съдът е отменил определението за даден ход по същество
от 25.09.2017 г. и е оставил без разглеждане молбата като недопустима.

Частни търговски дела

Т.д.№ 1489/2016г. е образувано на 04.07.2016 г. по частна
касационна жалба /чл. 274, ал. 3 ГПК/ срещу определение по т.дело №
85/2016г. по описа на Апелативен съд – Пловдив, регистрирана в съда на
27.06.2016 г. Разпределено е на съдия Росица Божилова на 04.07.2016 г.
Насрочено е з.з. по допустимост на жалбата на 11.07.2016 г. С
определение от 14.07.2016 г. съдът не е допуснал касационно обжалване
на определението, с което е потвърдено определение за прекратяване на
производството през първа инстанция.

 Т.д.№ 1185/2017г. е образувано на 22.05.2017 г. по частна  жалба
/чл. 274, ал. 2 ГПК/ срещу определение по т.дело № 4354/2016г. по описа
на Апелативен съд – София, регистрирана в съда на 17.05.2017 г.
Разпределено е на съдия Росица Божилова на 22.05.2017 г. Насрочено е
з.з. на 09.06.2017 г. и с определение от 13.06.2017 г. съдът е отменил
определениетона САС и е върнал делото за произнасяне по частната
жалба.

Съдия Людмила Цолова

Съдия Людмила Цолова е била командирована във ВКС със
Заповед № 189/28.01.2016 г. на председателя на ВКС на основание чл.
115, ал.2 ЗСВ. С разпореждане № 5/28.01.2016 г. на председателя на ТК
на ВКС й е възложено участие като трети член на Четвърти състав в
Първо ТО с председател Елеонора Чаначева и втори член Росица
Божилова. С разпореждане № 6/28.01.2016 г. на председателя на ТК на
ВКС й е възложено участие като трети член на Втори състав във Второ
ТО с председател Ваня Алексиева и втори член Николай Марков.
Избрана е  за съдия  в ТК на ВКС  по реда на чл. 193, ал.6 ЗСВ с решение
от 24.10.2017 г. (решението е обжалвано). Член е на Трети състав, Първо
отделение, ТК на ВКС. С решение от 21.02.2019 г. съдът е отменил по
жалба на М. В. - съдия в Апелативен съд - София, решение по т. 2.1 от
протокол № 43, от заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен
съвет проведено на 24.10.2017 г., с което е повишена на осн. чл. 160 във
връзка с чл. 193, ал. 6 от Закона за съдебната власт, Л. Цолова - съдия в
Апелативен съд - София, на длъжност „съдия“ във ВКС, ТК.

Предоставените данни за съдията са следните:
За 2016 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 0 бр.,
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Брой дела, постъпили през годината – 109 бр., в това число 51
касационни дела  и  58 частни производства.

Общо дела за разглеждане през годината 109 бр., в това число 51
касационни дела и 58 частни производства.

Свършени дела през годината 120 бр., в това число 78 касационни
дела и 42 частни производства. Свършени със съдебен акт по същество
общо 53 бр.

За 2017 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 57 бр., в това

число 37 касационни дела и 20 частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 156 бр., в това число 84

касационни дела и 72 частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 213 бр., в това число 121

касационни дела и 92 частни производства.
Свършени дела през годината 153 бр., в това число 83 касационни

дела и 70 частни производства. Свършени със съдебен акт по същество
общо 74 бр.

Търговски дела, образувани през 2016 г. и през 2017 г.,
разгледани в открито съдебно заседание

Т.д. № 2217/2016 г. е образувано на 09.11.2016 г. по касационна
жалба срещу решение  по в.т.дело № 171/2016 г. по описа на Апелативен
съд - Бургас, регистрирана в съда на 07.11.2016 г. Разпределено е на
съдия Людмила Цолова на 09.11.2016 г. С определение от 02.05.2017 г.,
след като е изслушал докладваното дело в з.з. на 27.02.2017 г., съдът е
допуснал касационно обжалване на въззивното решение на БАС.
Открито съдебно заседание е насрочено за 25.09.2017 г.,  в което  съдът е
дал ход на делото, докладвал го е и е дал ход по същество. С решение от
07.11.2017 г. съдът е отменил въззивното решение и вместо него е
постановил друго.

Т.д. № 1921/2016г. е образувано на 29.09.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по т.дело № 4246/2015 г. по описа на Апелативен
съд  - София, регистрирана в съда на 10.09.2016 г. Разпределено е на
съдия Людмила Цолова на 29.09.2016 г. Съдът с определение от
02.02.2017 г., след като е изслушал докладваното дело в з.з. на
30.10.2017 г., е допуснал касационно обжалване. Съобщение до страните
е изпратено на 03.02.2017 г. На 13.02.2017 г. е представена вносна
бележка за внесената държавна такса. Откритото съдебно заседание е
насрочено за 29.05.2017 г., когато съдът е дал ход на делото, докладвал
го е, дал е ход по съществно  и е обявил, че ще се произнесе с решение
след съвещание. С решение от 03.07.2017г. е отменено въззивното
решение и вместо него е постановено друго.
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Т.д. № 1945/2016г. е образувано на 30.09.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по т.дело № 77/2016 г. по описа на Апелативен
съд  - Варна, регистрирана в съда на 16.09.2016 г. Разпределено е на
съдия Людмила Цолова на 30.09.2016 г. Съдът с определение от
07.03.2017 г., след като е изслушал докладваното дело в з.з. на
30.01.2017 г., е допуснал касационно обжалване.  Откритото съдебно
заседание е насрочено за 12.06.2017 г., когато съдът е дал ход на делото,
докладвал го е, дал е ход по същество  и е обявил, че ще се произнесе с
решение след съвещание. С решение от 28.07.2017 г. е  отменено
въззивното решение и вместо него е постановено друго.

Т.д. № 796/2017г. е образувано на 06.04.2017 г. по молба  по чл.
303 ГПК за отмяна на решение по гр.дело № 87/2016 г. по описа на
Районен съд- Смолян, регистрирана в съда на 31.03.2017 г. Разпределено
е на съдия  Людмила Цолова на 06.04.2017 г. Насрочено е о.с.з. за
12.06.2017 г., в което съдът е дал ход на делото, докладвано е и е
допуснато издаване на удостоверение, отложено е за 23.10.2017 г. В това
с.з. е даден ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с
решение след съвещание. С решение от 31.10.2017 г. съдът е оставил без
уважение молбата за отмяна.

Т.д. № 2261/2017 г. е образувано на 25.09.2017 г. по молба  по чл.
303 ГПК за отмяна на решение по т.дело № 11228/2015 г. по описа на
СГС, регистрирана в съда на 18.09.2017 г. Разпределено е на съдия
Людмила Цолова на 25.09.2017 г. С определение по чл. 307 ГПК, от
проведено на 12.10.2017 г. з.з., съдът  се е произнесъл по допустимостта
на молбата, допуснал е до разпит свидетели. От приложения списък за
призованите лица е видно, че е насрочено о.с.з. за 11.12.2017 г., в което
съдът е дал ход на делото, докладвал го е, дал е ход по същество и
обявил, че ще се произнесе с решение след съвещание. С решение от
12.01.2018 г. съдът е оставил без уважение молбата за отмяна.

Т.д. № 2187/2017 г. е образувано на 14.09.2017 г. по касационна
жалба против решение на АС - Пловдив по т.дело № 410/2016 г.,
регистрирана в съда на 07.09.2017 г. Разпределено е на съдия Людмила
Цолова на 14.09.2017 г. С определение от 03.04.2018 г., след като е
изслушал докладваното дело в з.з. на  29.01.2018 г., съдът е допуснал
касационно обжалване. Съобщено е на страните на 04.04.2018 г.
Следващата се държавна такса е внесена на 17.04.2018 г. Насрочено е
о.с.з. за 27.09.2018 г., когато съдът е дал ход на делото, докладвал го е,
приел е доказателства и е дал ход по същество. Решението е обявено на
12.12.2018 г.

Т.д. № 2786/2017 г. е образувано на 14.11.2017 г. по касационна
жалба против решение на АС - София по т.дело № 1514/2017 г.,
регистрирана в съда на 07.11.2017 г. Разпределено е на съдия Людмила
Цолова на 14.11.2017 г. С определение от 03.04.2018 г., след като е
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изслушал докладваното дело в з.з. на  19.03.2018 г., съдът е допуснал
касационно обжалване. Насрочено е о.с.з. за 11.06.2018 г., в това
съдебно заседание съдът е дал ход на делото, докладвал го е, приел е
доказателства и е дал ход по същество. Решението е обявено на
12.07.2018 г.

Търговски дела, разгледани в закрито съдебно заседание
по допустимост

Т.д. № 217/2016г. е образувано на 03.02.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по в.т.дело № 3823/2014г. по описа на Апелативен
съд- София, регистрирана в съда на 01.02.2016 г. Разпределено е на
съдия Людмила Цолова на 03.02.2016 г. С определение от 13.05.2016 г.,
след като е изслушал докладваното дело в з.з. на 18.04.2016 г., съдът не е
допуснал касационно обжалване.

Т.д. № 1653/2017г. е образувано на 19.01.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по т.дело № 1039/2016г. по описа на Апелативен
съд - София, регистрирана в съда на 17.01.2017 г. Разпределено е на
съдия Людмила Цолова  на 19.01.2017г. С определение от 19.04.2017 г.,
след като е изслушал докладваното дело в з.з. на 03.04.2017 г., съдът не е
допуснал касационно обжалване.

Търговски дела, образувани преди 01.01.2016г.
и неприключени към 01.10.2018г.

По информация от секретар на колегия „Търговски
съдопроизводства“,  съдия Цолова няма на доклад дела, образувани
преди 01.01.2016г. и неприключили към 01.10.2018г.

Спрени производства по търговски дела,
образувани през 2016 г. и през 2017 г.

От предоставената справка, изготвена от секретаря на колегия
„Търговско съдопроизводство“ не се установяват на доклад на съдия
Людмила Цолова  спрени производства.

Търговски дела, образувани през 2016 г. и през 2017 г.,
по които е отменен хода по същество.

От предоставената справка, изготвена от секретаря на колегия
„Търговско съдопроизводство“ не се установяват на доклад на съдия
Людмила Цолова  дела с отменен ход по същество.
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Частни търговски дела

Т.д.№ 1426/2016г. е образувано на 24.06.2016 г. по частна
касационна жалба /чл. 274, ал.2 ГПК/ срещу определение по т.дело №
328/2015г. по описа на Апелативен съд - Велико Търново, регистрирана
в съда на 21.06.2016 г. Разпределено е на съдия на Людмила Цолова на
24.06.2016 г. С определение от 30.06.2016 г., след като е изслушал
докладваното дело в з.з. на 29.06.2016 г., съдът е потвърдил
определението за връщане на частната жалба.

 Т.д. № 501/2017 г. е образувано на 07.03.2017 г. по частна  жалба
/чл. 274, ал. 2 ГПК/ срещу определение по т.дело № 2509/2016г. по описа
на Апелативен съд – София, регистрирана в съда на 01.03.2017 г.
Разпределено е на съдия Людмила Цолова на 07.03.2017 г. С
определение от 04.05.2017 г., след като е изслушал докладваното дело в
з.з. на 27.04.2017 г., съдът е отменил определението и е постановил
друго.

                                   Съдия Мариана Костова

Съдия Мариана Костова е избрана за съдия във ВКС от 2003 г. /акт
за встъпване на 30.12.2003 г./ и е била член на Трети състав, Първо
отделение, ТК на ВКС до избирането й за член на КАК към СК на ВСС с
решение на Пленума на ВКС от 12.07.2017 г., встъпила на 03.10.2017 г.
Съставът във времето, в което съдия М.Костова е правораздавала е бил:
председател Радостина Караколева, членове: М.Костова и К.Недкова.

С разпореждане № 8/26.04.2017 г. на председателя на Търговска
колегия е спряно компютърното разпределение на търговски дела на
съдия Костова от същата дата, а за частни дела - от 01.09.2017г.

Предоставените данни за съдията са следните:
За 2016 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината –  81   бр., в това

число  68 бр.касационни дела и 13 частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 117 бр., в това число 61

касационни дела  и   56 частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 198 бр., в това число 129

касационни дела и 69 частни производства.
Свършени дела през годината 150 бр., в това число 97 касационни

дела и 53 частни производства. Свършени със съдебен акт по същество
общо 61 бр.

За 2017 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 66 бр., в това

число 44 касационни дела и 22 частни производства.
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Брой дела, постъпили през годината – 60 бр., в това число 21
касационни дела и 39 частни производства.

Общо дела за разглеждане през годината 126 бр., в това число 65
касационни дела и 61 частни производства.

Свършени дела през годината 124 бр., в това число 68 касационни
дела и 56 частни производства. Свършени със съдебен акт по същество
общо 54 бр.

Търговски дела, образувани през 2016г. и 2017г.,
разгледани в открито съдебно заседание

Т.д. № 1672/2016г. е образувано на 05.08.2016 г. по касационна
жалба срещу  решение по т.дело № 71/2016 г. по описа на Окръжен съд-
Ловеч, регистрирана в съда на 29.07.2016 г. Разпределено е на съдия
Мариана Костова на 05.08.2016 г. С определение от 06.03.2017 г., след
като е изслушал докладваното дело в з.з. на 02.02.2017 г., съдебният
състав е допускал касационно обжалване на въззивното решение на ОС-
Ловеч. Откритото съдебно заседание е насрочено за 28.09.2017 г., когато
съдът е дал ход на делото, докладвал го е, дал е ход по същество.
Решението е обявено на  02.10.2017 г., с което е отменено въззивното
решение и делото е върнато за ново разглеждане.

Т.д. № 1/2017г. е образувано на 04.01.2017 г. по молба за отмяна
на влязло в сила решение по т.дело № 2506/2011 г. по описа на СГС,
регистрирана в съда на 23.12.2016 г. Разпределено е на съдия Мариана
Костова на 04.01.2017 г. Насрочено е открито съдебно заседание за
28.09.2017 г. /призовките са изпратени на 27.03.2017 г./. В това с.з. съдът
е дал ход на делото,  докладвал го е,  дал е ход по същество.  С
определение от 02.10.2017г. съдът е оставил без разглеждане молбата
като недопустима.

Търговски дела, разгледани в закрито съдебно заседание
по допустимост

Т.д. № 152/2016г. е образувано на 15.03.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по в.т.дело № 629/2015г. по описа на Апелативен
съд – Варна, регистрирана в съда на 10.03.2016 г. Разпределено е на
съдия Мариана Костова на 15.03.2016 г . С определение от 09.12.2016 г.,
след като е изслушал докладваното дело в з.з. на  06.10.2016 г., съдът не
е допуснал касационно обжалване.

Т.д. № 530/2017г. е образувано на 09.03.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по т.дело № 4372/2016г. по описа на Апелативен
съд - София, регистрирана в съда на 06.03.2017г. Разпределено е на
съдия Мариана Костова на 09.03.2017 г. С определение от 02.06.2017 г.,
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след като е изслушал докладваното дело в з.з. на 11.05.2017 г. по чл. 288,
ал.1 ГПК, съдът не е допуснал касационно обжалване.

Търговски дела, образувани преди 01.01.2016г.
и неприключени към 01.10.2018г.

 От справката, изготвена от секретаря на колегия „Търговско
съдопроизводство“ се установи, че на доклад на съдия Костова няма
дела от този вид.

Спрени производства по търговски дела,
образувани през 2016г. и през 2017г.

От справката, изготвена от секретаря на колегия „Търговско
съдопроизводство“ се установи, че на доклад на съдия Костова няма
дела от този вид.

Търговски дела, образувани през 2016 г. и през 2017 г., по
които е отменен хода по същество.

От справката, изготвена от секретаря на колегия „Търговско
съдопроизводство“ се установи, че на доклад на съдия Костова няма
дела от този вид.

Частни търговски дела

Т.д. № 647/2016г. е образувано на 23.03.2016 г. по частна
касационна жалба /чл. 274, ал. 3 ГПК/ срещу определение по т.дело №
694/2015г. по описа на Апелативен съд- Варна, регистрирана в съда на
16.03.2016 г. Разпределено е на съдия Мариана Костова на 23.03.2016 г.
С определение от 25.07.2016 г., след като е изслушал докладваното дело
в з.з. на 28.04.2016 г. съдът е допуснал до касационно обжалване
определението, произнесъл се е по същество - в една част го е
потвърдил, в друга - отменил.

Т.д. № 271/2017 г. е образувано на 08.02.2017 г. по частна  жалба /
чл. 274, ал. 3 ГПК/ срещу определение по т.дело № 4797/2015г. по описа
на Апелативен съд–София, регистрирана в съда на 03.02.2017г.
Разпределено е на съдия Мариана Костова на 08.02.2017 г. Насрочено е
закрито съдебно заседание за 23.03.2017 г.  и с определение от
11.04.2017 г. съдът не е допуснал касационно обжалване.



406

Всичко свършени дела с определения от съдебните състави в
Първо отделение, ТК, по  докладчици:

Видно от предоставените данни от началник отдел „ИСКСС“ на
ВКС Индивидуални параментри за магистратите – движение на дела,
статистически данни за 2016г. и 2017г., информацията за постановените
определения от съдебните състави в отделението е следната:

За 2016г.
 съдия -докладчик                              бр. определения
Дария Проданова                                               79
Радостина Караколева                                        80
Емил Марков                                                    151
Ирина Петрова                                                  158
Тотка Калчева                                                   129
Вероника Николова                                          178
Кристияна Генковска                                        153
Елеонора Чаначева                                           183
Росица Божилова                                              193
Людмила Цолова                                              129
Мариана Костова                                              168

За 2017г.
 съдия -докладчик                              бр. определения
Дария Проданова                                               45
Радостина Караколева                                       58
Емил Марков                                                    164
Ирина Петрова                                                 166
Тотка Калчева                                                    60
Вероника Николова                                          184
Кристияна Генковска                                       162
Елеонора Чаначева                                          165
Росица Божилова                                             178
Людмила Цолова                                             177
Мариана Костова                                             127

Търговски дела, разгледани в о.с.з., по които решението е
постановено след едномесечен срок от съдебните състави в Първо
отделение, ТК, по докладчици:
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Видно от предоставените от началник отдел „ИСКСС“ на ВКС
данни за делата, образувани през 2016 и 2017г. в ТК, информацията за
постановените решения от съдебните състави в отделението след
едномесечния срок, към 24.01.2019г. е следната:

съдия -докладчик  2016г.             2017г.
Дария Проданова                                       8  бр. дела             7  бр. дела
Радостина Караколева                               5  бр.дела              3  бр.дела
Емил Марков                                            13  бр.дела              6  бр.дела
Ирина Петрова                                        0                           0
Тотка Калчева                                          10  бр. дела           10 бр. дела
Вероника Николова                                   8  бр. дела           20 бр. дела
Кристияна Генковска                               20  бр. дела          17 бр. дела
Елеонора Чаначева                                     6   бр. дела           7  бр. дела
Росица Божилова                                      13  бр. дела            9  бр. дела
Людмила Цолова                                      10 бр. дела 10 бр. дела
Мариана Костова                                      9  бр. дела           1 дело

КОНСТАТАЦИИ:

Видно от предоставените от началник на отдел „ИСКСС“ на ВКС
справки за постановени съдебни решения по дела,  образувани през
2016г. и 2017г., към 24.01.2019 г., както и за всичко свършени дела с
определения през 2016 г. и 2017 г., по съдии-докладчици в Първо
отделение, ТК на ВКС, информацията е следната:

Съдия Дария Проданова е постановила за 2016г. решения по 11
дела,  по 3  от делата решенията са постановени в едномесечния срок, по
7 от делата решения  са  постановени след едномесечния срок, в разумен
тримесечен срок и по 1 дело решението е постановено над 3 месеца - т.д.
№ 843/2016г. -  61 дни след едномесечния срок/.

За 2017г. съдия Проданова е постановила  решения по 11 дела, по
4 дела решенията са постановени в едномесечния срок и по 7 дела
решенията са постановени след едномесечния срок, в разумен
тримесечен срок.

В проверявания период е постановила общо 124 определения,
съответно 79 определения през 2016 г. и 45 през 2017 г.

Съдия Радостина Караколева  е постановила за 2016 г. решения
по 9 дела, по 4 от делата решенията са в едномесечния срок, по 3 от
делата решенията са  постановени след едномесечния срок, в разумен
тримесечен срок, а по 2 дела /т.д. № 760/2016г. и т.д. № 551/2016г. /
решенията са постановени над 3 месечен срок / съответно 103 и 116 дни
след едномесечния срок/.
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За 2017 г. съдия Караколева е постановила  решения по 7 дела – по
4 от делата решенията са постановени в  едномесечния срок, по едно
дело решението е след едномесечния срок, в разумен тримесечен срок и
по 2 дела, решенията са постановени след 3 мес. срок  /т.д.  735/2917г. –
100 дни след едномесечния срок и т.д. № 614/2017г. - 85 дни след
едсномесечния срок/.

В проверявания период съдията е постановила 138 определения,
съответно 80 определения през 2016 г. и 58 през 2017 г.

Съдия Емил Марков  е постановил за 2016г. решения по 13 дела
– по 6 от делата решенията  са  постановени след едномесечния срок, в
разумен тримесечен срок. В срок над 3 месеца са постановени
решенията  по 7 дела /пр. – по т.д. № 2046/2016г.–152 дни след
едномесечния срок, по т.д. № 1302/2016г. - 121 дни след едномесечния
срок/.

За 2017г. съдия Марков е постановил решения по 16 дела – по 10
от делата решенията са постановени в едномесечния срок, по 3 от делата
решенията са постановени след едномесечния срок, в разумен
тримесечен срок и по 3 от делата решенията са постановени след 3 мес.
срок /пр. - т.д.№ 2857/2017г. – 90 дни след едномесечния срок, т.д. №
1069/2017г. – 85 дни след едномесечния срок/.

В проверявания период съдията е постановил 315 определения,
съответно 151 определения през 2016 г. и 164 през 2017 г.

Съдия Ирина Петрова е постановила за 2016г. (12 броя) и 2017г.
(8 броя) - общо 20 решения, всичките в едномесечен срок.

В проверявания период съдията е постановила общо 324
определения, съответно 158 определения през 2016 г. и 166 през 2017 г.

Съдия Тотка Калчева е постановила за 2016г. решения по 13
дела -  по 3 от делата решенията са постановени в едномесечния срок, по
8  от делата решенията са постановени след едномесечния срок, в
разумен тримесечен срок и по 2 от делата решенията са постановени
след 3 месечен срок /т.д. № 298/2016г. и т.д. 2267/2016г. –  по 62 дни
след едномесечния срок/.

За 2017г. съдия Калчева е постановила решения по 14 дела – по 4
от делата решенията са постановени в едномесечния срок, по 10 от
делата решенията са постановени след едномесечния срок, в разумен
тримесечен срок.

В проверявания период е постановила общо 189 определения,
съответно 129 определения през 2016 г. и 60 през 2017 г.

Съдия Вероника Николова е постановила за 2016г. решения по
16 дела - от които по 8 от делата решенията са постановени в
едномесечния срок,  по 5  от делата решенията са  постановени след
едномесечния срок, в разумен тримесечен срок, а 3 от делата решенията
са постановени  над 3 месечен срок /пр. - т.д. № 2530/2016г. –  117 дни
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след едномесечния срок, т.д. № 1047/2016г. – 84 дни след едномесечния
срок /.

За 2017г. съдия Николова е постановила  решения по 25 дела – по
5 от делата решенията са постановени в едномесечния срок, по 15 от
делата решенията са постановени след едномесечния срок, в разумен
тримесечен срок и по 5 от делата решения са постановени над 3 месеца
/пр. - т.д. № 1748/2017г.- 123 дни след едномесечния срок, т.д. №
1861/2017г.- 91 ден след едномесечния срок /.

В проверявания период съдията е постановила 362 определения,
съответно 178 определения през 2016 г. и 184 през 2017 г.

Съдия Кристияна Генковска е постановила за 2016 г. решения
по 21 дела – по 1 от делата решението е постановено в едномесечния
срок, по 13 от делата решенията са постановени след едномесечния срок,
в разумен тримесечен срок и по 7 от делата решенията са постановени
над 3 месечен срок  /пр. - т.д. № 2512/2016г. –  79 дни след едномесечния
срок;  т.д. № 1037/2016г. - 71 ден след едномесечния срок /.

За 2017 г. съдия Генковска е постановила  решения по 17 дела -
по 7 от делата решенията са постановени след едномесечния срок, в
разумен тримесечен срок и по 10 от делата решенията са постановени
след 3 мес. срок  /т.д. № 1151/2017г. и т.д.№ 340/2017г./ -92 дни след
едномесечния срок.

В проверявания период съдията е постановила 315 определения,
съответно 153 определения през 2016 г. и 162 през 2017 г.

Съдия Елеонора Чаначева е постановила за 2016 г.  решения по
13 дела – по 7 от делата решенията са постановени в едномесечния срок,
по 5 от делата решенията са постановени след едномесечния срок, в
разумен тримесечен срок и по едно дело решението е постановено в срок
над 3 месеца  /т.д. № 603/2016г. -  74 дни след едномесечния срок /.

За 2017г. съдия Чаначева е постановила  решения по 16 дела – по 9
от делата решенията са постановени в едномесечен срок, по 7 от делата
решенията са постановени след едномесечния срок, в разумен
тримесечен срок.

В проверявания период съдията е постановила 348 определения,
съответно 183 определения през 2016 г. и 165  през 2017 г.

Съдия Росица Божилова е постановила за 2016г. решения по 16
дела – по 3 от делата решенията са постановени в едномесечния срок, по
8 от делата решенията са постановени след едномесечния срок, в
разумен тримесечен срок и по 5 от делата решенията са постановени
след 3 месеца  /пр.- т.д. № 802/2016г. –  86 дни след едномесечния срок,
т. д. № 2303/2016г. - 81 дни след едномесечния срок /.

За 2017 г. съдия Божилова е постановила  решения по 21 дела – по
12 от делата решенията са постановени  в едномесечния срок, по 5 от
делата решенията са постановени след едномесечния срок, в разумен
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тримесечен срок и по 4 от делата решенията са постановени след 3 мес.
срок / пр. – т.д. № 986/2017г.-124 дни след едномесечния срок, т.д. №
1305/2017г. – 108 дни след едномесечния срок /.

В проверявания период съдията е постановила 371 определения,
съответно 193 определения през 2016 г. и 178 през 2017 г.

Съдия Людмила Цолова е постановила за 2016 г. решения по 14
дела – по  4 от делата решенията са постановени  в едномесечния срок,
по 6 от делата решенията са постановени след едномесечния срок, в
разумен тримесечен срок и по 4 от делата решенията са постановени
след повече от 3 месеца  /пр. - т.д. № 1719/2016г. –  96 дни след
едномесечния срок,  т.д. № 2117/2016г. – 83 дни след едномесечния
срок/.

За 2017 г. съдия Цолова е постановила  решения по 15 дела – по 5
от делата решениятга са постановени в едномесечния срок, по 9 от
делата решенията са постановени след едномесечния срок, в разумен
тримесечен срок и по едно дело решението е постановено след 3 мес.
срок  - 69 дни след едномесечния срок /т.д. № 370/2017/.

В проверявания период съдията е постановила 306 определения,
съответно 129 определения през 2016 г. и 177 през 2017 г.

Съдия Мариана Костова е постановила за 2016 г. решения по 13
дела – по 4 дела решенията са постановени в едномесечния срок, по 6 от
делата решенията са постановени след едномесечния срок, в разумен
тримесечен срок и по 3 от делата решенията постановени след повече от
3 месеца /пр. - т.д. № 992/2016г. –  108 дни след едномесечния срок, т.д.
№ 441/2016г. - 75 дни след едномесечния срок /.

За 2017г. съдия Костова е постановила  решение по 1 дело след
едномесечния срок, в разумен тримесечен срок.

В проверявания период съдията е постановила 295 определения,
съответно 168 определения през 2016 г. и 127 през 2017 г.

Към момента на проверката 24.01.2019г., видно от предоставената
от началник отдел „ИСКСС“ на ВКС справка за дела, образувани през
2016г. и 2017г.,  без постановен съдебен акт след едномесечния срок, по
съдии във Второ отделение, Търговска колегия, информацията е
следната:

Вероника Николова - към 24.01.2019 г. съдия Николова не е
обявила решения по две дела: т. д. № 2393/2017г. – 70 дни след
едномесечния срок към 24.01.2019г., решението е постановено след
справката - на 28.05.2019г. и т.д. № 2972/2017г. – 43 дни след
едномесечния срок към 24.01.2019г., решението е постановено след
справката - на 10.05.2019г.

Кристияна Генковска - към 24.01.2019 г. съдия Генковска не е
обявила едно решение по т.д. № 2961/2017г. 43 дни след едномесечния
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срок към 24.01.2019г., решението е постановено след справката - на
12.02.2019г.

ВТОРО ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ

Първи състав
Съдия Ваня Алексиева
Съдия Николай Марков

Съдия  Светла Чорбаджиева

Съдия Ваня Алексиева – председател на
Второ търговско отделение

Съдия Ваня Алексиева е избрана за съдия във ВКС от 1996г., /акт
за встъпване в длъжност от 02.12.1996г./. Председател е на Второ
отделение, Търговска колегия на ВКС от 20.05.2015г. Предоставените
данни за съдията са следните:

За 2016 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 78 бр., в това

число 76 касационни дела и 2 частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 49 бр., в това число 49

касационни дела  и 0 частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 127 бр., в това число 125

касационни дела и 2 частни производства.
Свършени дела през годината 83 бр., в това число 81 касационни

дела и 2 частни производства. Свършени със съдебен акт по същество
общо 20 бр.

За 2017 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 52 бр., в това

число 48  касационни дела и 4  частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 77 бр., в това число 77

касационни дела и 0 частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 129 бр., в това число 125

касационни дела и 4 частни производства.
Свършени дела през годината 87 бр., в това число 87 касационни

дела и 0 частни производства. Свършени със съдебен акт по същество
общо 27 бр.

Търговски дела, образувани през 2016г. и 2017г.,
разгледани в открито съдебно заседание

Т.д. № 1056/2016г. е образувано на 13.05.2016 г. по касационна
жалба срещу решение  по в.т.дело № 4192/2014 г. по описа на
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Апелативен съд - София, регистрирана в съда на 09.05.2016 г.
Разпределено е на съдия Ваня Алексиева на 13.05.2016 г. С определение
от 06.02.2017 г., след като е изслушал  докладваното в з.з. на 28.11.2016
г. дело, съдът е допуснал касационно обжалване на въззивното решение
на САС. Съобщение до страните е изпратено на 07.02.2017 г. Съдебното
заседание е насрочено за 16.05.2017 г., когато е приключено съдебното
дирене и е даден ход по същество. С решение от 01.09.2017 г. съдът е
обезсилил въззивното решение и е прекратил производството.
Проведено е още едно съдебно заседание по реда на чл. 248, ал.1 ГПК -
на 11.12.2017г. за допълване на решението в частта за разноските.

Т.д. № 2272/2016г. е образувано на 15.11.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по в.т.дело № 167/2016 г. по описа на Апелативен
съд - София, регистрирана в съда на 10.11.2016 г. Разпределено е на
съдия Ваня Алексиева на 15.11.2016 г. С определение от 05.04.2017 г.
съдът,  изслушал докладваното в з.з. на 14.02.2017г. по реда на чл. 288,
ал.1 ГПК дело, е допуснал касационно обжалване на въззивното
решение на САС. Открито съдебно заседание е насрочено на 13.06.2017
г.,  в което  съдът е дал ход на делото, докладвал го е, дал е ход по
същество и е обявил, че ще се произнесе с решение след съвещание. С
решение от 31.08.2017 г. съдът е отменил въззивното решение и е
постановил друго по същество на спора.

Т.д. № 2317/2016г. е образувано на 18.11.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по в.т.дело № 894/2016 г. по описа на Апелативен
съд - София, регистрирана в съда на 15.11.2016 г. Разпределено е на
съдия Ваня Алексиева на 18.11.2016 г.  С определение от 19.04.2017 г.
съдът, изслушал докладваното в з.з. на 14.02.2017г. по реда на чл. 288,
ал.1 ГПК дело, е допуснал касационно обжалване на въззивното
решение. Насрочено е открито съдебно заседание на 26.09.2017 г., в
което  съдът е дал ход на делото, докладвал го е, дал е ход по същество и
е обявил, че ще се произнесе с решение след съвещание. С решение от
10.10.2017 г. е отменено частично въззивното решение, вместо него е
постановено друго, с което е уважен иска в обжалваната част.

Т.д. № 2514/2016г. е образувано на 12.12.2016 г. по касационна
жалба срещу решение  по в.т.дело № 179/2016 г. по описа на Апелативен
съд - Варна, регистрирана в съда на 07.12.2016 г. Разпределено е на
съдия Ваня Алексиева на 12.12.2016 г. С определение от 29.05.2017 г.,
след като е изслушал  докладваното в з.з. на 07.03.2017 г. дело по реда
чл. 288, ал.1 ГПК, съдът е допуснал касационно обжалване. Насрочено е
открито съдебно заседание за 24.10.2017 г., в което е приключено
съдебното дирене и е даден ход по същество. С решение от 12.02.2018 г.
е отменено въззивното решение, постановено е ново решение, с което
искът е отхвърлен.
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Т.д. № 449/2017г. е образувано на 28.02.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по в.т.дело № 3243/2016 г. по описа на
Апелативен съд – София, регистрирана в съда на 22.02.2017 г.
Разпределено е на съдия Ваня Алексиева на 28.02.2017 г. С определение
от 11.05.2017 г., след като е изслушал  докладваното в з.з. на 11.04.2017
г. дело по реда на чл. 288, ал.1 ГПК, съдът е допуснал касационно
обжалване. Насрочено е о.с.з. за 26.09.2017 г., в което е приключило
съдебното дирене и е даден ход по същество. С решение от 18.12.2017 г.
съдът е отменил въззивното решение и е върнал делото на същия съд за
постановяване на ново решение.

Т.д. № 99/2017 г. е образувано на 18.01.2017 г. по искова молба с
правно основание чл. 47 ЗТМА -  отмяна на решение по арбитражно
дело 1072/2010 г., регистрирана във ВКС на 20.12.2016 г. С
разпореждане от 03.01.2017 г. председателят на Първо търговско
отделение е оставил без движение исковата молба. Нередовностите са
отстранени на 12.01.2017 г. С разпореждане от 16.01.2017 г.
председателят на Първо търговско отделение е наредила да се образува
търговското дело. На 18.01.2017 г., делото е  разпределено  на съдия
Емил Марков.  Приложен е протокол за избор на съдия-докладчик,
подписан от извършилия разпределението М. Х.. С разпореждане на
председателя на Първо отделение на ТК от 19.01.2017 г. делото е
насрочено в открито  съдебно заседание на 16.05.2017 г. С разпореждане
от 22.02.2017 г. съдия Емил Марков се е отвел от разглеждането на
делото.  С разпореждане от 23.02.2017 г. на председателя на Търговската
колегия съдия Дария Проданова е наредено да се извърши ново
компютърно разпределение, като се изключи и съдия Елеонора
Чаначева, също участвала при предходното разглеждане на делото във
ВКС. На 23.02.2017 г. е извършено ново разпределение, към делото е
приложен протокол, подписан от М. Х., за избор на докладчик - съдия
Ваня Алексиева. С разпореждане от 23.02.2017 г. на председателя на
Второ търговско отделение, делото е насрочено в о.с.з. на 16.05.2017 г.
На 27.02.2017 г. съдия- докладчикът е разпоредил да се връчи препис от
исковата молба на ответника по реда на чл. 131 ГПК, дадени са указания
какви доказателства да се сочат, като след получаването на писмения
отговор е разпоредено делото да се докладва на председателя на Второ
отделение, ТК за насрочване. Писмен отговор от ответника е постъпил
на 06.04.2017 г. С определение  по реда на чл. 140 ГПК от 20.04.2017 г.
съдебният състав се е произнесъл по доказателствата, на основание чл.
146 ГПК е направил доклад по делото и е насрочил открито съдебно
заседание за 16.05.2017 г. Проведено е едно съдебно заседание, в което
са приети доказателствата и е даден ход по същество. Решението е
обявено на 06.07.2017 г. С определение по чл. 248 ГПК от 07.12.2017 г.
съдът се е произнесъл по искане за разноски.
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Т.д. № 990/2017г. е образувано на 02.05.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по в.т.дело № 2233/2016г. по описа на Апелативен
съд – София, регистрирана в съда на 26.04.2017 г. Разпределено е на
съдия Ваня Алексиева на 02.05.2017 г. С определение от  06.07.2017 г.
съдът, изслушал докладваното в з.з. на 06.06.2017 г. по реда на чл. 288,
ал.1 ГПК дело, е допуснал касационно обжалване на въззивното
решение. Насрочено е открито съдебно заседание на 21.11.2017 г., в
което е даден ход на делото, докладвано е, даден е ход по същество и
съдът е обявил, че ще се произнесе с решение след съвещание. С
решение от 20.12.2017 г. съдът е отменил въззивното решение и е
постановил друго по съществото на спора.

Т.д. № 838/2017 г. е образувано на 11.04.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по т.дело № 401/2016г. по описа на Окръжен съд-
Кюстендил, регистрирана в съда на 06.04.2017 г. Разпределено е на
съдия Мариана Костова на 11.04.2017 г., преразпределено на съдия Ваня
Алексиева с протокол от 07.09.2017 г., съгласно разпореждане на
председателя на отделението от същия ден, поради избиране на съдия
Костова за член на КАК към СК на ВСС. С определение от  28.07.2017
г. съдът, изслушал докладваното в з.з. на 01.06.2017 г. по реда на чл. 288,
ал.1 ГПК дело, в състав председател Радостина Караколева, членове:
Мариана Костова - докладчик и Костадинка Недкова, е допуснал
касационно обжалване на въззивното решение. Насрочено е о.с.з. за
12.12.2017 г., в което е даден ход на делото, докладвано е, даден е ход по
същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение след
съвещание. С решение от 09.02.2018 г. съдът е обезсилил частично
въззивното решение, прекратил е производството в тази му част, а в
останалата – оставил в сила решението.

Т.д. № 985/2017 г. е образувано на 02.05.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по т.дело № 2230/2016г. по описа на Апелативен
съд- София, регистрирана в съда на 26.04.2017 г. Разпределено е на
съдия Ваня Алексиева  на 02.05.2017 г.  С определение от  20.07.2017 г.
съдът, изслушал докладваното в з.з. на 30.05.2017г. дело, е допуснал
касационно обжалване на въззивното решение. Насрочено е открито
съдебно заседание на 12.12.2017 г., в което е даден ход на делото,
докладвано е, даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение след съвещание. С решение от 20.02.2018 г. съдът е
оставил в сила въззивното решение.

Търговски дела, разгледани в закрито съдебно заседание
по допустимост
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Т.д. № 352/2016г. е образувано на 22.02.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по т.дело № 395/2016г. по описа на Апелативен
съд – Пловдив, регистрирана в съда на 17.02.2016 г. Разпределено е на
съдия Ваня Алексиева на 22.02.2016 г. С определение от 27.12.2016 г.,
след като е изслушал  докладваното в з.з. на 11.10.2016 г. дело, съдът не
е допуснал касационно обжалване.

Т.д. № 86/2016г. е образувано на 20.01.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по т.дело № 233/2015г. по описа на Апелативен
съд - Бургас, регистрирана в съда на 14.01.2016 г. Разпределено е на
съдия Ваня Алексиева на 20.01.2016г. С определение от 27.04.2016 г.,
след като е изслушал  докладваното в з.з. на 16.02.2016 г. дело, съдът не
е допуснал касационно обжалване.

Търговски дела, образувани преди 01.01.2016г.
и неприключени към 01.10.2018г.

 От изготвената справка от секретаря на колегия „Търговски
съдопроизводства“ се установи, че съдия Алексиева няма на доклад дела
от този вид.

Спрени производства по търговски дела,
образувани през 2016г. и през 2017г.

Т.д. № 1011/2017г. е образувано на 02.05.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по т.дело № 550/2016г. по описа на Апелативен
съд- Пловдив, регистрирана в съда на 28.04.2017 г. Разпределено е на
съдия Ваня Алексиева на 05.05.2017 г., към делото е приложен протокол
за избор на докладчик, подписан от разпределящия М. Х.. С определение
в з.з. от 10.10.2017 г. съдът е спрял производството по делото на
основание  чл. 292 ГПК  до постановяване на окончателен съдебен акт
по тълкувателно  дело № 3/2017 на ОСГТК на ВКС.

Т.д. № 3166/2017г. е образувано на 21.12.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по т.дело № 639/2017г. по описа на Апелативен
съд - София, регистрирана в съда на 20.12.2017 г. Разпределено е на
съдия Ваня Алексиева на 22.12.2017 г., към делото е приложен протокол
за избор на докладчик, подписан от разпределящия Н. Ч.. С определение
в з.з. от 30.03.2018 г. съдът е спрял производството по делото на
основание чл. 292 ГПК – до постановяване на окончателен съдебен акт
по тълкувателно дело № 1/2016г. на ОСНГТК на ВКС. С определение от
19.09.2018 г. производството е възобновено на основание чл. 230, ал.1
ГПК след приемане на Тълкувателно решение № 1/2016 г. от 21.06.2016
г. по тълкувателно дело № 1/2016г. на ОСНГТК на ВКС. Насрочено е з.з.
за 30.10.2018 г.
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Търговски дела, образувани през 2016г. и през 2017г.,
по които е отменен хода по същество

Съдия Ваня Алексиева - председател на Второ отделение, ТК на
ВКС няма на доклад дела с отменен ход по същество, образувани през
2016г. и 2017г., видно от справката, изготвена от секретаря на колегия
„Търговски съдопроизводства“.

                                        Частни търговски дела

Съдия Ваня Алексиева - председател на Второ отделение, ТК на
ВКС няма разпределени частни дела, образувани през 2016 г. и 2017 г.

Съдия Николай Марков

Съдия Николай Марков  е избран за съдия във ВКС от 2015г./ акт
за встъпване от 04.05.2015г./, член е на първи състав на Второ
отделение, Търговска колегия на ВКС.

Предоставените данни за съдията са следните:
За 2016 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 98 бр., в това

число 84 касационни дела и 14 частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 116 бр., в това число 54

касационни дела  и  62 частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 214 бр., в това число 138

касационни дела и 76 частни производства.
Свършени дела през годината 157 бр., в това число 91 касационни

дела и 66 частни производства. Свършени със съдебен акт по същество
общо 52 бр.

За 2017 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 56 бр., в това

число 43  касационни дела и 13  частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 157 бр., в това число 84

касационни дела и 73 частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 213 бр., в това число 127

касационни дела и 86 частни производства.
Свършени дела през годината 163 бр., в това число 88 касационни

дела и 75 частни производства. Свършени със съдебен акт по същество
общо 65 бр.

Търговски дела, образувани през 2016г. и 2017г.,
разгледани в открито съдебно заседание
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Т.д. № 2143/2016г. е образувано на 02.11.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по т.дело № 66/2016 г. по описа на Окръжен съд -
София, регистрирана в съда на 28.10.2016 г. Разпределено е на съдия
Николай Марков на 02.11.2016 г. С определение  от 07.04.2017 г., след
като е изслушал  докладваното в з.з. на 07.03.2017г. по реда чл. 288, ал.1
ГПК дело, съдът е допуснал касационно обжалване. Съобщение до
страните е изпратено на 10.04.2017 г. Откритото съдебното заседание е
насрочено за 26.09.2017 г., в което съдът е дал ход на делото, докладвал
го е, дал е ход по същество. Решението е обявено на 10.11.2017 г., с
което е отменено въззивното решение на СОС и е постановено ново
решение, с което е уважен предявения иск с правно основание чл. 58 ЗК.

Т.д. № 1985/2016г. е образувано на 05.10.2016 г. по молба за
отмяна на решение по гр.дело № 27225/2014 г. по описа на СРС,
регистрирана в съда на 30.09.2016 г. Разпределено е на съдия Николай
Марков на 05.10.2016 г. С определение по чл. 307, ал.1 ГПК от
09.11.2016г. съдът, изслушал докладваното в з.з. на 02.11.2016 г. дело, е
допуснал до разглеждане молбата. Делото е докладвано на председателя
на Второ отделение за насрочване в открито съдебно заседание. На
21.03.2017 г. е проведено о.с.з., в което съдът е дал ход на делото,
докладвал го е, дал е ход по същество и е обявил, че ще се произнесе с
решение след съвещание. С решение от 31.03.2017 г. съдът е оставил без
уважение молбата.

Т.д. № 2205/2016г. е образувано на 08.11.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по в.т.дело № 306/2016 г. по описа на Апелативен
съд - Пловдив, регистрирана в съда на 03.11.2016 г. Разпределено е на
съдия Николай Марков на 08.11.2016 г. С определение от 07.04.2017 г.
съдът, изслушал докладваното в з.з. от 07.03.2017 г. дело, е допуснал
касационно обжалване на въззивното решение на ПАС. Открито
съдебно заседание е насрочено за 26.09.2017 г.,  в което  съдът е дал ход
на делото, докладвал го е, дал е ход по същество и е обявил, че ще се
произнесе с решение след съвещание. С решение от 13.11.2017 г. съдът е
отменил въззивното решение и е върнал делото за ново разглеждане от
друг състав.

Т.д. № 2424/2017г. е образувано на 05.10.2017 г. по касационна
жалба срещу решение  по т.дело № 1012/2017 г. по описа на Апелативен
съд - София, регистрирана в съда на 02.10.2016 г. Разпределено е на
съдия Николай Марков на 05.10.2017 г. С определение от 13.02.2018 г.,
след като е изслушал  докладваното в з.з. на 06.02.2018 г. по реда на чл.
288, ал.1 ГПК дело, съдът е допуснал касационно обжалване. Насрочено
е открито съдебно заседание за 29.05.2018 г., в което съдът е дал ход на
делото, докладвал го е, дал е ход по същество. С решение от 08.06.2018
г. съдът е отменил частично въззивното решение и е постановил ново
решение в тази част.
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Т.д. № 2537/2017г. е образувано на 19.10.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по т. дело № 6065/2016г. по описа на Апелативен
съд – София, регистрирана в съда на 16.10.2017 г. Разпределено е на
съдия Николай Марков на 19.10.2017 г., приложен е протокол за
разпределение, подписан от разпределящия Н. Ч.. Проведено е з.з. по
реда на чл. 288, ал.1 ГПК на 20.02.2018 г. и с определение от 13.04.2018
г. съдът е допуснал касационно обжалване. Изпратено е съобщение на
касатора за внасяне на държавна такса на 16.04.2018 г., същата е внесена
на 24.04.2018 г. На 25.04.2018 г. председателят на отделението е издал
разпореждане, с което делото е насрочено за 25.09.2018 г. В съдебното
заседание съдът е дал  ход на делото, докладвал го е и е дал ход по
същество. Решението е постановено на 18.12.2018г. и с него е
обезсилено решението на САС, а делото е върнато за ново разглеждане
от друг състав.

Т.д. № 1961/2017г. е образувано на 05.09.2017 г. по молба за
отмяна на решение  по арб.дело № 6521/2016 г. по описа на Арбитражен
съд - София, регистрирана в съда на 03.07.2017 г. Разпределено е на
съдия Николай Марков на 05.09.2017 г. Производството е исково по реда
на чл. 47 ЗМТА. Открито  съдебно заседание е насрочено за 29.05.2018
г., в което  съдът е дал ход на делото, докладвал го е, дал е ход по
същество и е обявил, че ще се произнесе с решение след съвещание. С
решение от 08.06.2018 г. съдът е прогласил за нищожно арбитражното
решение.

Т.д. № 2371/2017г. е образувано на 02.10.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по в.т.дело № 6148/2016 г. по описа на
Апелативен съд - София, регистрирана в съда на 27.09.2017 г.
Разпределено е на съдия Николай Марков на 02.10.2017 г.
Производството е по реда на чл. 386, ал.3 ГПК. Открито съдебно
заседание е насрочено за 23.01.2018 г., в което  съдът е дал ход на
делото, докладвал го е, дал е ход по същество и е обявил, че ще се
произнесе с решение след съвещание. С решение от 02.03.2018г. съдът е
оставил в сила въззивното решение.

Търговски дела, разгледани в закрито съдебно заседание
по допустимост

Т.д. № 2399/2016г. е образувано на 28.11.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по т.дело № 144/2016г. по описа на Апелативен
съд – Велико Търново, регистрирана в съда на 22.11.2016 г.
Разпределено е на съдия Николай Марков на 28.11.2016 г. С
определение от 16.03.2017 г. по реда на чл. 288, ал.1 ГПК, след като
съдът е изслушал докладваното в закрито заседание на 14.03.2017 г.
дело,  не е допуснал касационно обжалване.
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Т.д. № 1378/2017г. е образувано на 14.06.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по т.дело № 3988/2016г. по описа на Апелативен
съд - София, регистрирана в съда на 09.06.2017 г. Разпределено е на
съдия Николай Марков на 14.06.2017 г. С определение от 19.10.2017 г.,
след като е изслушано докладваното на 17.10.2017 г. по реда на чл. 288,
ал.1 ГПК дело, съдът не е допуснал касационно обжалване.

Търговски дела, образувани преди 01.01.2016г.
и неприключени към 01.10.2018г.

 От справката, изготвена от секретаря на колегия „Търговски
съдопроизводства“ се установява, че съдия Марков  няма на доклад дела
от този вид.

Спрени производства по търговски дела,
образувани през 2016г. и през 2017 г.

Видно от справката, изготвена от секретаря на колегия „Търговски
съдопроизводства“, съдия Марков няма спрени дела  за 2016 г.

Т.д. № 1229/2017г. е образувано на 29.05.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по т.дело № 3679/2016г. по описа на Апелативен
съд- София, регистрирана в съда на 29.05.2017 г. Разпределено е на
съдия Николай Марков на 29.05.2017 г., към делото е приложен
протокол за избор на докладчик, подписан от разпределящия Н. Ч.. С
определение в з.з. от 21.12.2017 г. съдът е спрял производството по
делото на основание чл. 292 ГПК – до постановяване на окончателен
съдебен акт по тълкувателно дело № 8/2017г. на ОСГТК на ВКС.

Търговски дела, образувани през 2016 г и през 2017 г.,
по които е отменен хода по същество

Т.д. № 1230/2016 г. е образувано на 03.06.2016 г. по искова молба
по чл. 47 ЗМТА за отмяна на решение по арбитражно дело № 3775/2016
г. по описа на Арбитражен съд към Сдружение „Професионално
сдружение за извънсъдебно решаване на спорове“, регистрирана на
28.03.2016 г. С  разпореждания от 31.03.2016 г. и от 28.04.2016 г.
председателят на Първо търговско отделение е оставил без движение
исковата молба. Нередовностите са отстранени на 25.05.2016 г. С
разпореждане от 26.05.2016 г. председателят на Първо търговско
отделение съдия е наредила да се образува търговско дело. Извършено е
случайно разпределение на 03.06.2016 г., делото е разпределено на съдия
Николай Марков. Приложен е протокол за избор на съдия- докладчик,
подписан от извършилия разпределението Т. Б.. С разпореждане на
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председателя на Второ отделение на ТК от 03.06.2016 г. делото е
насрочено чрез призоваване в открито съдебно заседание на 24.01.2017
г.  С разпореждане от 09.06.2016 г.  съдия - докладчикът е разпоредил да
се връчи препис от исковата молба на ответника по реда на чл. 131 ГПК,
дал  е указания за доказателствата. Писмен отговор в едномесечен срок
не е постъпил /съобщението е връчено на ответника на 17.06.2016 г./ С
определение от 11.08.2016 г.  на основание чл. 140 ГПК съдебният
състав се е произнесъл по доказателствата, направил е доклад по делото
на основание чл. 146 ГПК и е насрочил открито съдебно заседание за
24.01.2017 г., когато е даден ход по същество. С определение от
30.01.2017 г. съдът е отменил определението за даване на ход по
същество и е прекратил производството като недопустимо.

Частни търговски дела

Т.д. № 2024/2016г. е образувано на 12.10.2016 г. по частна
касационна жалба  /чл. 274, ал.3 ГПК/ срещу определение по т.дело №
4864/2016г. по описа на Апелативен съд – София, регистрирана в съда на
07.10.2016 г. Разпределено е на съдия Николай Марков на 12.10.2016 г.
С определение от 02.12.2016 г.,  след като е изслушал докладваното в з.з.
на 30.11.2016 г. дело, съдът не е допуснал касационно обжалване на
определението, с което е потвърдено разпореждане за отхвърляне на
молба за издаване на удостоверение за европейско изпълнително
основание по реда на чл. 619 ГПК.

Т.д. № 2119/2017г. е образувано на 13.09.2017 г. по частна
касационна жалба  /чл. 274, ал.3 ГПК/ срещу определение по т.дело №
312/2017г. по описа на Окръжен съд - Ловеч, регистрирана в съда на
31.08.2017 г. Разпределено е на съдия Николай Марков на 13.09.2017 г.
С определение от 21.09.2017 г., след като е изслушал докладваното в з.з.
на същата дата дело, съдът е допуснал касационно обжалване на
определението, отменил го е и е върнал делото на Службата по
вписванията - Ловеч.

                               Съдия  Светла Чорбаджиева

Съдия Светла Чорбаджиева е била командирована на основание
чл. 115, ал.2 ЗСВ със Заповед № 108/13.01.2016г. на председателя на
ВКС. След провеждането на конкурс за повишаване през м. октомври
2016г. е била избрана за съдия във ВКС от 01.12.2016г., член е на първи
състав на Второ отделение, Търговска колегия на ВКС.

Предоставените данни за съдията са следните:
За 2016 г. –
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Брой несвършени дела в началото на годината – 5 бр., в това число
4 касационни дела и 1 частни производства.

Брой дела, постъпили през годината – 117 бр., в това число 57
касационни дела  и  60 частни производства.

Общо дела за разглеждане през годината 122 бр., в това число 61
касационни дела и 61 частни производства.

Свършени дела през годината 66 бр., в това число 29 касационни
дела и 37 частни производства. Свършени със съдебен акт по същество
общо 28 бр.

За 2017 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 114 бр., в това

число 91  касационни дела и 23  частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 155 бр., в това число 83

касационни дела и 72 частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 269 бр., в това число 174

касационни дела и 95 частни производства.
Свършени дела през годината 163 бр., в това число 92 касационни

дела и 71 частни производства. Свършени със съдебен акт по същество
общо 61 бр.

Търговски дела, образувани през 2016г. и 2017г.,
разгледани в открито съдебно заседание

Т.д. № 1774/2016г. е образувано на 10.09.2016 г. по касационна
жалба срещу решение  по т.дело № 314/2016 г. по описа на Окръжен съд
- Плевен, регистрирана в съда на 15.08.2016 г. Разпределено е на съдия
Светла Чорбаджиева на 10.09.2016 г. На 15.11.2016 г. е проведено з.з. по
чл. 288, ал.1 ГПК и с определение от 14.03.2017 г. съдът е допуснал
касационно обжалване на въззивното решение. Съобщение до страните е
изпратено на 15.03.2017 г. Откритото съдебно заседание е насрочено за
13.06.2017 г., когато съдът е дал ход на делото, докладвал го е, дал е ход
по същество.  С решение от  12.07.2017 г., съдът е обезсилил въззивното
решение и е прекратил производството.

Т.д.  № 1916/2016 г. е образувано на 29.09.2016 г. по молба за
отмяна по чл. 303 ГПК на влязло в сила решение по в.гр. дело №
17983/2014г. по описа на СГС, регистрирана в съда на 09.09.2016 г.
Разпределено е на съдия Светла Чорбаджиева на 29.09.2016 г. Делото е
насрочено в о.с.з. за 29.05.2018 г. /призовките са изпратени на 26.04.2018
г/. В това съдебно заседание не е даден ход на делото, поради нередовно
призоваване на молителя - чл. 56, ал.3 ГПК, същото е отложено за
25.09.2018 г. Във второто с.з. съдът е дал ход на делото, докладвал го е,
приел е доказателствата и е дал ход по същество.  Решение е обявено на
28.11.2018г.
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Т.д. № 1785/2016г. е образувано на 12.09.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по т.дело № 176/2016 г. по описа на Окръжен съд-
Пазарджик, регистрирана в съда на 17.08.2016 г. Разпределено е на
съдия Светла Чорбаджиева на 12.09.2016 г. С определение  от 19.04.2017
г. съдът, изслушал докладваното в з.з. на 15.11.2016 г. дело, е допуснал
касационно обжалване на въззивното решение на Окръжен съд -
Пазарджик. Открито  съдебно заседание е насрочено за 24.10.2017 г.,  в
което  съдът е дал ход на делото, докладвал го е, дал е  ход по същество
и е обявил, че ще се произнесе с решение след съвещание. С решение от
07.02.2018 г. съдът е отменил въззивното решение и е постановил друго
по същество на спора.

Т.д. № 1774/2016г. е образувано на 10.09.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по т.дело № 314/2016 г. по описа на Окръжен съд-
Плевен, регистрирана в съда на 15.08.2016 г. Разпределено е на съдия
Светла Чорбаджиева на 10.09.2016 г. С определение от 14.03.2017 г.
съдът, изслушал докладваното в з.з. на 15.11.2016 г. дело,  е допуснал
касационно обжалване на въззивното решение. Открито съдебно
заседание е насрочено за 13.06.2017 г.,  в което  съдът е дал ход на
делото, докладвал го е, дал е ход по същество и е обявил, че ще се
произнесе с решение след съвещание. С решение от 12.07.2017 г. съдът е
обезсилил въззивното решение и е прекратил касационното
производство.

Т.д. № 198/2017г. е образувано на 31.01.2017 г. по касационна
жалба срещу решение  по т.дело № 3390/2016 г. по описа на Апелативен
съд - София, регистрирана в съда на 26.01.2017 г. Разпределено е на
съдия Светла Чорбаджиева на 31.01.2017 г.  На 18.04.2017 г. е проведено
з.з. по чл. 288, ал.1 ГПК и с определение от 19.09.2017 г. съдът е
допуснал касационно обжалване. Насрочено е открито съдебно
заседание за 12.12.2017 г., в което е приключило съдебното дирене и е
даден ход по същество. С решение от 03.05.2018 г. съдът е отменил
частично въззивното решение и е постановил ново решение в
обжалваната част.

Т.д. № 1479/2017 г. е образувано на 23.06.2017 г. по касационна
жалба срещу решение  по т.дело № 45/2017 г. по описа на Апелативен
съд- Пловдив, регистрирана в съда на 20.06.2017 г. Разпределено е на
съдия Светла Чорбаджиева на 23.06.2017 г. С определение от 18.01.2018
г. съдът, изслушал докладваното  в з.з. на 31.10.2017 г. дело, е допуснал
касационно обжалване на въззивното решение. Открито съдебно
заседание е насрочено за 12.06.2018 г.,  в което  съдът е дал ход на
делото, докладвал го е, дал е ход по същество и е обявил, че ще се
произнесе с решение след съвещание. С решение от 12.07.2018 г. съдът е
обезсилил въззивното решение в една част, оставил е в сила в друга част
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и е прекратил касационното производство в частта по предявения иск по
чл. 74 ЗК.

Т.д. № 505/2017 г. е образувано на 07.03.2017 г. по касационна
жалба срещу решение  по т.дело № 385/2016 г. по описа на Апелативен
съд- София, регистрирана в съда на 01.03.2017г. Разпределено е на съдия
Светла Чорбаджиева на 07.03.2017 г. С определение от 08.08.2017 г.
съдът, изслушал докладваното в з.з. на 16.05.2017 г. дело, е допуснал
касационно обжалване на въззивното решение. Открито съдебно
заседание е насрочено за 21.11.2017г.,  в което  съдът е дал ход на
делото, докладвал го е, дал е ход по същество и е обявил, че ще се
произнесе с решение след съвещание. С решение от 27.03.2018 г. съдът е
отменил въззивното  решение и е върнал делото за ново разглеждане от
друг състав на САС.

Търговски дела, разгледани в закрито съдебно заседание
по допустимост

Т.д. № 2148/2016г. е образувано на 03.11.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по в.т.дело № 65/2016г. по описа на Апелативен
съд – Бургас, регистрирана в съда на 31.10.2016 г. Разпределено е на
съдия Чорбаджиева на 03.11.2016 г. С определение от 13.09.2017 г.
съдебният състав, изслушал докладваното в закрито заседание на
24.01.2017г. по реда на чл. 288, ал.1 ГПК дело, не е допуснал касационно
обжалване.

Т.д. № 349/2017г. е образувано на 20.02.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по т.дело № 2215/2016г. по описа на Апелативен
съд - София, регистрирана в съда на 16.02.2017 г. Разпределено е на
съдия Чорбаджиева на 20.02.2017 г. С определение от 01.11.2017 г.
съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. на  09.05.2017г. по чл.
288, ал.1 ГПК дело, е оставил жалбата без разглеждане като процесуално
недопустима.

Търговски дела, образувани преди 01.01.2016г. и
неприключени към 01.10.2018г.

Т.д. № 1294/2015 г. е образувано на 28.04.2015г. по касационна
жалба срещу решение по т.дело № 350/2014г. по описа на Апелативен
съд- Велико Търново, регистрирана в съда на 23.04.2015 г. Разпределено
е на съдия Мария Славчева на 28.04.2015 г. и към делото е приложен
протокол за избор на докладчик, подписан от разпределящия М. Х.. С
разпореждане от 29.05.2015 г. на председателя на Второ търговско
отделение делото е пренасрочено от з.з. на 15.03.2016 г. за з.з. на
09.02.2016 г. С разпореждане от 28.01.2016 г. на председателя на
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Търговската колегия е възложено на командирования съдия Светла
Чорбаджиева участие като трети член на трети състав във Второ
отделение по насрочените дела на съдия Мария Славчева, която от
18.01.2016 г. е освободена на основание чл. 165, ал.1, т.1 ЗСВ. С
разпореждане от 08.02.2016 г. председателят на Второ отделение е
пренасрочил т. дело № 1294/2015г. от з.з. на 09.02.2016 г. за з.з. на
12.02.2016г. С определение от 26.01.2017 г. съдебният състав, изслушал
докладваното в з.з. на 12.02.2016 г. дело, е допуснал касационно
обжалване на решението на Апелативен съд - Велико Търново.
Следващата се държавна такса е внесена на 10.02.2017г. С разпореждане
от 13.02.2017 г. на председателя на Второ отделение е насрочено о.с.з. с
призоваване чрез ДВ за 25.04.2017 г. В това заседание съдът е дал ход на
делото, докладвал го е, дал е ход по същество. С определение  от
21.11.2017 г. съдът е отменил определението за даване на ход по
същество и на основание чл. 292 ГПК е предложил на ОСГТК да
постанови тълкувателно решение по определен въпрос, производството
по делото е спряно на основание чл. 292 ГПК – до постановяване на
окончателен съдебен акт по тълк. дело № 8/2017 на ОСГТК на ВКС.

Спрени производства по търговски дела,
образувани през 2016г. и през 2017 г.

Т.д. № 1641/2016 г. е образувано на 01.08.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по търг.дело № 709/2017 г. по описа на АС –
Варна, регистрирана в съда на 25.07.2016 г. Приложен е протокол за
избор на съдия-докладчик Светла Чорбаджиева от 01.08.2016 г.,
подписан от извършилия разпределението М. Х.. С определение от
11.04.2017 г. съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. на
18.10.2016 г. дело, е допуснал касационно обжалване. Следващата се
държавна такса е внесена на 28.04.2017 г. С разпореждане от 02.05.2017
г. на председателя на отделението е насрочено открито съдебно
заседание на 26.09.2017 г., в което съдът е дал ход на делото, докладвал
го е и е дал ход по същество. С определение от 07.02.2018 г. от
проведено закрито съдебно заседание на 30.01.2018 г. съдът на
основание чл. 292 ГПК, във вр. с чл. 229, ал.1, т.7 ГПК е спрял
производството до приключване на ТД № 3/2016г. на ОСГТК на ВКС.

Т.д. № 2966/2017 г. е образувано на 30.11.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по търг. дело № 709/2017 г. по описа на АС –
София, регистрирана в съда на 27.11.2017 г. Приложен е протокол за
избор на съдия-докладчик от 30.11.2017 г., подписан от извършилия
разпределението Н. Ч.. С определение от 13.08.2018 г. съдебният състав,
изслушал докладваното в з.з. на 10.04.2018 г. дело, е спрял
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производството на основание чл. 229, ал.1, т.6 ГПК  до приключване на
конституционно дело № 11/2018 г.

Търговски дела, образувани през 2016 г. и през 2017 г.,
по които е отменен хода по същество

Т.д. № 1641/2016 г. – описано по-горе при спрените производства.
С определение от 07.02.2018 г. съдът, изслушал докладваното в з.з. на
30.01.2018 г. дело, е спрял производството на основание чл. 229, ал.1, т.7
ГПК -  до приключване на ТД № 3/2016 г. на ОСГТК на ВКС.

Частни търговски дела

Т.д. № 257/2016г. е образувано на 08.02.2016 г. по частна
касационна жалба  срещу определение по т.дело № 4175/2015г. по описа
на Апелативен съд – София, регистрирана в съда на 04.02.2016 г.
Разпределено е на съдия Чорбаджиева на 08.02.2016 г. С определение от
02.12.2016 г. съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. на
29.11.2016 г. дело,  е допуснал касационно обжалване на определението,
с което е потвърдено въззивно определение за прекратяване на
производството. Определението е отменено и делото е върнато на
първата инстанция за продължаване на съдопроизводствените действия.

Т.д. № 634/2017 г. е образувано на 20.03.2017 г. по частна
касационна жалба  /чл. 274, ал.3 ГПК/ срещу определение по т.дело №
805/2016г. по описа на Апелативен съд - Пловдив, регистрирана в съда
на 14.03.2017 г. Разпределено е на съдия Чорбаджиева на 20.03.2017 г. С
определение от 18.07.2017 г. съдебният състав, изслушал докладваното в
закрито съдебно заседание на 07.07.2017 г. дело,  не е допуснал
касационно обжалване на определението.

Втори състав
Съдия Татяна Върбанова

Съдия Боян Балевски
Съдия Петя Хорозова

Съдия Татяна Върбанова

Съдия Татяна Върбанова е избрана за съдия във ВКС от 1997г. /акт
за встъпване на 10.11.1997г./ и е председател на втори състав, Второ
отделение, ТК на ВКС.

Предоставените данни за съдията са следните:
За 2016 г. –
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Брой несвършени дела в началото на годината – 71 бр., в това
число 65 касационни дела и 6 частни производства.

Брой дела, постъпили през годината – 127 бр., в това число 66
касационни дела  и 61 частни производства.

Общо дела за разглеждане през годината 198 бр., в това число 131
касационни дела и 67 частни производства.

Свършени дела през годината 154 бр., в това число 99 касационни
дела и 55 частни производства. Свършени със съдебен акт по същество
общо 61 бр.

За 2017 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 43 бр., в това

число 31 касационни дела и 12 частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 154 бр., в това число 81

касационни дела и 73 частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 197 бр., в това число 112

касационни дела и 85 частни производства.
Свършени дела през годината 155 бр., в това число 77 касационни

дела и 78 частни производства. Свършени със съдебен акт по същество
общо 66 бр.

Търговски дела, образувани през 2016г. и 2017г.,
разгледани в открито съдебно заседание

Т.д. № 458/2016г. е образувано на 01.03.2016г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 621/2015г. по описа на АС -
Пловдив, регистрирана в съда на 26.02.2016 г. Разпределено е на съдия
Татяна Върбанова на  01.03.2016 г. С определение от 23.12.2016 г.
съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. на 05.10.2016 г. дело, е
допуснал касационно обжалване на въззивното решение. Определението
е съобщено на касатора на 09.01.2017 г. С молба от 19.01.2017г. е
представена вносна бележка за дължима д.т. На 26.04.2017 г. е
насрочено открито съдебно заседание, когато е даден ход на делото,
докладвано е, даден е ход по същество и съдът е съобщил, че ще се
произнесе с решение след съвещание. С решение от 23.05.2017 г. е
обезсилено въззивното решение и делото е върнато на друг състав на
същия съд.

Т.д. № 904/2016г. е образувано на 19.04.2016г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.дело № 1590/2015г. по описа на ОС -
Бургас, регистрирана в съда на 14.04.2016 г. Разпределено е на съдия
Татяна Върбанова на 19.04.2016 г., видно от протокол за избор,
подписан от В. Г.. С определение от 05.12.2016г. съдебният състав,
изслушал докладваното в з.з. на 09.11.2016 г. дело, е допуснал
касационно обжалване на въззивното решение. Откритото съдебно
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заседание е проведено на 22.03.2017г., когато е даден ход на делото,
докладвано е, даден е ход по същество и съдът е съобщил, че ще се
произнесе с решение след съвещание. С решение от 23.05.2017 г. съдът е
отменил изцяло въззивното решение и е постановил друго.

Т.д. № 2137/2016г. е образувано на 01.11.2016г. по касационна
жалба срещу решение по в.т.д. № 64/2015г. по описа на АС - Пловдив,
регистрирана в съда на 27.10.2016 г. Разпределено е на съдия Татяна
Върбанова на  01.11.2016 г. С определение от 06.03.2017 г. съдебният
състав, изслушал докладваното в з.з. на 06.02.2016 г. дело, е допуснал
касационно обжалване на въззивното решение. На 17.05.2017 г. е
проведено открито съдебно заседание, когато е даден ход на делото,
докладвано е, даден е ход по същество и съдът е съобщил, че ще се
произнесе с решение след съвещание. С решение от 21.07.2017 г. е
отменено въззивното решение и вместо него е постановено друго.

Т.д.  № 134/2017г. е образувано на 12.06.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 2337/2013г. по описа на АС - София,
регистрирана в съда на 06.06.2017 г. Разпределено е на съдия Татяна
Върбанова на 12.06.2017 г. С определение от 08.11.2017 г. съдебният
състав, изслушал докладваното в з.з. на 18.10.2017 г. дело, е допуснал
касационно обжалване на въззивното решение. Определението е
съобщено на касатора на 08.11.2017 г. Насрочено е открито съдебно
заседание на 21.02.2018 г., когато е даден ход на делото, докладвано е,
даден е ход по същество и съдът е съобщил, че ще се произнесе с
решение след съвещание. С решение от 19.03.2018 г. е отменено
въззивното решение в една част, в друга е оставено в сила.

Т.д.  № 1423/2017г. е образувано на 20.06.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.дело № 3001/2016г. по описа на АС -
София,  регистрирана в съда на 15.06.2017 г. Разпределено е на съдия
Татяна Върбанова на 20.06.2017 г. С определение от 08.11.2017 г.
съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. на 18.10.2017 г. дело, е
допуснал касационно обжалване на въззивното решение. На 24.01.2018
г. е проведено о.с.з., когато е даден ход на делото, докладвано е, даден е
ход по същество и съдът е съобщил, че ще се произнесе с решение след
съвещание. С решение от 12.02.2018 г. е отменено въззивното решение в
една част, в друга е потвърдено.

Т.д.  № 1893/2017г. е образувано на 23.08.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по т.дело № 30/2014г. по описа на ОС-Хасково,
регистрирана в съда на 15.08.2017 г. Разпределено е на съдия Татяна
Върбанова на 23.08.2017 г., видно от протокол за избор, подписан от Н.
Ч.. С определение от 29.12.2017 г. съдебният състав, изслушал
докладваното в з.з. на 06.12.2017 г. дело, е допуснал касационно
обжалване на въззивното решение. Проведено е открито съдебно
заседание на 25.04.2018 г., когато е даден ход на делото, докладвано е,
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даден е ход по същество и съдът е съобщил, че ще се произнесе с
решение след съвещание. С решение от 03.07.2018 г. е отменено
въззивното решение и делото е върнато на друг състав на АС-Пловдив.

Търговски дела, разгледани в закрито съдебно заседание
по допустимост

Т.д. № 2599/2016г. е образувано на 22.12.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по т.дело № 308/2016г. по описа на АС - Пловдив,
регистрирана в съда на 19.12.2016 г. Разпределено е на съдия Татяна
Върбанова на 22.12.2016 г. С определение от 05.04.2017 г. съдебният
състав, изслушал докладваното в з.з. на 05.04.2017 г. дело, не е допуснал
касационно обжалване на въззивното решение.

Т.д. № 2945/2017г. е образувано на 29.11.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по т.дело № 272/2017г. по описа на АС - Пловдив,
регистрирана в съда на 24.11.2017 г. Разпределено е на съдия Татяна
Върбанова на 29.11.2017г. С определение от 11.05.2018 г. съдебният
състав, изслушал докладваното в з.з. на 11.04.2018 г. дело, не е допуснал
касационно обжалване на въззивното решение.

Търговски дела, образувани преди 01.01.2016г.
 и неприключени към 01.10.2018г.

По информация от секретар на колегия „Търговски
съдопроизводства“, съдия Татяна Върбанова няма на доклад дела,
образувани преди 01.01.2016г. и неприключили към 01.10.2018г.

Спрени производства по търговски дела,
образувани през 2016г. и през 2017г.

Т.д. № 1678/2017г. е образувано на 20.07.2017г. по касационна
жалба срещу решение по т.дело № 502/2016г. по описа на АС- Варна,
регистрирана в съда на 14.07.2017г. Разпределено е на съдия Татяна
Върбанова на 20.07.2017г. и към делото е приложен протокол за избор
на докладчик, подписан от разпределящия М. Х.. С определение от
20.11.2017г. съдът, изслушал докладваното в з.з. от 15.11.2017 г. дело, е
спрял производството на основание чл. 292 ГПК до приключване на
тълкувателно дело № 2/2017 г. на ОСГТК на ВКС.

Търговски дела, образувани през 2016г. и през 2017г.,
по които е отменен хода по същество
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По информация от секретар на колегия „Търговски
съдопроизводства“, съдия Върбанова няма на доклад дела с отменен ход
по същество, образувани през 2016г. и 2017г.

Частни търговски дела

Ч.т.д. № 2627/2016г. е образувано на 28.12.2016 г. по частна жалба
срещу разпореждане по т.дело № 2152/2016г. по описа на АС-София,
регистрирана в съда на 22.12.2016г. Разпределено е на съдия Татяна
Върбанова на 28.12.2016 г. С определение от 05.01.2017г. съдът  е
потвърдил разпореждането на САС.

Ч.т.д. № 1299/2017г. е образувано на 06.06.2017г. по частна жалба
срещу определение по т.дело № 955/2016 по описа на ОС - Велико
Търново, регистрирана в съда на 01.06.2017 г. Разпределено е на съдия
Татяна Върбанова на 06.06.2017 г. С определение от 15.06.2017 г. съдът,
изслушал докладваното на 13.06.2017 г. дело, не е допуснал касационно
обжалване на определението на ОС - Велико Търново.

Съдия Боян Балевски

Съдия Боян Балевски е избран за съдия във ВКС от 2012г. /акт за
встъпване на 23.07.2012г./ и е член на втори състав, Второ отделение, ТК
на ВКС.

Предоставените данни за съдията са следните:
За 2016 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 81 бр., в това

число 71 касационни дела и 10 частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 109 бр., в това число 49

касационни дела и 60 частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 190 бр., в това число 120

касационни дела и 70 частни производства.
Свършени дела през годината 159 бр., в това число 96 касационни

дела и 63 частни производства. Свършени със съдебен акт по същество
общо 75 бр.

За 2017 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 43 бр., в това

число 31 касационни дела и 12 частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 157 бр., в това число 84

касационни дела и 73 частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 200 бр., в това число 115

касационни дела и 85 частни производства.
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Свършени дела през годината 155 бр., в това число 81 касационни
дела и 74 частни производства. Свършени със съдебен акт по същество
общо 71 бр.

Търговски дела, образувани през 2016г. и 2017г.,
разгледани в открито съдебно заседание

Т.д. № 530/2016г. е образувано на 22.04.2016г. по касационна
жалба срещу решение по т.д. № 2433/2015 г. на САС и е разпределено на
съдия Боян Балевски. С определение от 28.10.2016г. съдебният състав,
изслушал докладваното в з.з. на 26.10.2016г. дело, е допуснал
касационно обжалване на въззивното решение. Делото е насрочено в
о.с.з. на 25.01.2017г., когато съдът е дал ход на делото и го е докладвал,
дал е ход по същество и е обявил, че ще се произнесе с решение след
съвещание. С решение от 03.02.2017г. съдебният състав е обезсилил
въззивното решение на САС по т.д. № 2433/2015г. и е върнал делото за
ново разглеждане от друг състав.

Т.д. № 914/2016г. е образувано на 12.03.2016г. по касационна
жалба срещу решение по гр.д. № 2131/2015 г. на ОС-Пловдив и е
разпределено на съдия Боян Балевски на 22.04.2016г., видно от протокол
за избор, подписан от М. Х.. С определение от 30.01.2017г. съдебният
състав, изслушал докладваното в з.з. на 25.01.2017г. дело, е допуснал
касационно обжалване на въззивното решение по цитираното дело на
ОС-Пловдив. Насрочено е в о.с.з. на 17.05.2017г., когато съдът е дал ход
на делото и го е докладвал,  дал е ход по същество и е обявил,  че ще се
произнесе с решение след съвещание. С решение от 01.06.2017г.
съдебният състав е отменил въззивното решение в една част и го е
оставил в сила в останалата част.

Т.д. № 602/2016г. е образувано на 18.03.2016г. по касационна
жалба срещу решение по т.д. № 240/2015 г. на ВТАС и е разпределено
на съдия Боян Балевски на 18.03.2016г., видно от протокол за избор,
подписан от М. Х.. С определение от 24.11.2016г. съдебният състав,
изслушал докладваното в з.з. на 16.11.2016г. дело, е допуснал
касационно обжалване на въззивното решение. Насрочено е в о.с.з. на
22.03.2017г., когато съдът е дал ход на делото и го е докладвал, дал е ход
по същество и е обявил, че ще се произнесе с решение след съвещание.
С решение от 30.03.2017г. съдът е отменил въззивното решение и е
постановил друго.

Т.д. № 927/2016г. е образувано на 26.04.2016г. по молба с
обективно съединени искове за отмяна на арбитражно решение по арб.д.
№ 10/2015 г. на ВТАС, регистрирана в съда на  31.03.2016г.
Разпределено е на съдия Боян Балевски на 26.04.2016г., видно от
протокол за избор на докладчик, подписан от М. Х.. С определения от
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27.04.2016г. и от 11.05.2016г. съдебният състав е спрял изпълнението на
постановеното арбитражно решение. С определение от 28.06.2016г.
съдът е докладвал делото и е приел представените с молбата
доказателства. Съдебното заседание е проведено на 30.11.2016г., когато
съдът е дал ход на делото и го е докладвал, дал е ход по същество и е
обявил, че ще се произнесе с решение след съвещание. С решение от
12.12.2016г. съдът е отхвърлил исковете за отмяна на арбитражното
решение.

Т.д. № 2351/2017г. е образувано на 28.09.2017г. по касационна
жалба срещу решение по в.т.д. № 923/2017 г. на САС и е разпределено
на съдия Балевски. С определение от 26.02.2018г. съдебният състав,
изслушал докладваното в з.з. на 14.02.2018г. дело, е допуснал
касационно обжалване на въззивното решение и е дал указание делото
да се докладва на председателя на отделението за насрочване в о.с.з.
Насрочено е в с.з. на 19.09.2018г., когато съдът е дал ход на делото и го е
докладвал, дал е ход по същество и е обявил, че ще се произнесе с
решение след съвещание. С решение от 02.10.2018г. съдебният състав е
отменил частично въззивното решение в едната част и в останалата го е
оставил в сила.

Т.д. № 726/2017г. е образувано на 30.03.2017г. по касационна
жалба срещу решение по в.т.д. № 274/2017 г. на АС-Бургас и на
30.03.2017г. е разпределено на съдия Балевски, видно от протокол за
избор, подписан от Н. Ч.. С определение от 23.06.2017г. съдебният
състав, изслушал докладваното в з.з. на 07.06.2017г. дело, е допуснал
касационно обжалване на въззивното решение. Насрочено е с.з. на
16.12.2017г., когато съдът е дал ход на делото и го е докладвал, дал е ход
по същество и е обявил, че ще се произнесе с решение след съвещание.
С решение от 09.01.2018г. съдебният състав е отменил частично
въззивното решение в едната част и в останалата го е оставил в сила.

Т.д. № 513/2017г. е образувано на 08.03.2017г. по касационна
жалба срещу решение по в.т.д. № 72/2016 г. на ВТАС и на 08.03.2017г. е
разпределено на съдия Балевски, видно от протокол за избор, подписан
от М. Х.. С определение от 29.05.2017г. съдебният състав, изслушал
докладваното в з.з. на 17.05.2017г. дело, е допуснал касационно
обжалване на въззивното решение. Насрочено е в с.з. на 22.11.2017г.,
когато съдът е дал ход на делото и го е докладвал, дал е ход по същество
и е обявил, че ще се произнесе с решение след съвещание. С решение от
18.12.2017г. съдебният състав е отменил изцяло въззивното решение на
ВТАС и е върнал делото за разглеждане от друг състав.



432

Търговски дела, разгледани в закрито съдебно заседание
по допустимост

Т.д. № 2282/2016г. е образувано на 16.11.2016г. по касационна
жалба срещу решение по в.т.д. № 328/2016г. по описа на АС-Пловдив и
е разпределено на съдия Балевски. С определение от 11.04.2017г. по чл.
288 ГПК съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. на 29.03.2017г.
дело, не е допуснал касационно обжалване на въззивното решение по
цитираното дело на АС-Пловдив.

Т.д. № 1721/2017г. е образувано на 24.07.2017г. по касационна
жалба срещу решение по т.дело № 3878/2016г. по описа на САС и е
разпределено на съдия Балевски. С определение от 18.12.2017г. по чл.
288 ГПК съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. на 29.11.2017г.
дело, не е допуснал касационно обжалване.

Търговски дела, образувани преди 01.01.2016г.
и неприключени към 01.10.2018г.

По информация от секретар на колегия „Търговски
съдопроизводства“,  съдия Балевски няма на доклад дела, образувани
преди 01.01.2016г. и неприключили към 01.10.2018г.

Спрени производства по търговски дела,
образувани през 2016г. и през 2017г.

Т.д. № 855/2016г. е образувано на 13.04.2016г. по касационна
жалба срещу решение по т.дело № 4321/2014г. по описа на САС,
регистрирана в съда на 07.04.2016г. Разпределено е на съдия Балевски на
13.04.2016г. и към делото е приложен протокол за избор на докладчик,
подписан от разпределящия Т. Б.. Председателят на отделението е
насрочил делото по чл. 288 ГПК в з.з. на 25.01.2017г. и с разпореждане в
з.з. го е пренасрочил за по-предна дата – 07.12.2016г., в изпълнение на
Заповед № 839/18.05.2016г. на председателя на ВКС. С определение от
16.12.2016г. съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. на
07.12.2016г. дело, на основание чл. 292 ГПК е спрял производството по
делото до постановяване на тълкувателно решение по тълкувателно дело
№ 3/2016г. на ОСГТК на ВКС.

Т.д. № 2638/2017г. е образувано на 31.10.2017г. по касационна
жалба срещу решение по т.дело № 1210/2016г. по описа на СГС,
регистрирана в съда на 25.10.2017г. Разпределено е на съдия Балевски на
31.10.2017г. и към делото е приложен протокол за избор на докладчик,
подписан от разпределящия Т. Б.. Председателят на отделението е
насрочил делото по чл. 288 ГПК в з.з. на 14.03.2018г. С определение от
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30.03.2018г. съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. на
14.03.2018г. дело, на основание чл. 292 ГПК е спрял производството до
постановяване на тълкувателно решение по тълкувателно дело №
1/2017г. на ОСГТК на ВКС.

Търговски дела, образувани през 2016г. и през 2017г.,
по които е отменен хода по същество

По информация от секретар на колегия „Търговски
съдопроизводства“, съдия Балевски няма на доклад дела, образувани
през 2016г. и 2017г., по които е бил отменен хода по същество.

Частни търговски дела

Ч.т.д. № 175/2016г. е образувано на 01.02.2016г. по частна жалба
срещу определение по ч.т.дело № 4781/2014г. по описа на САС и е
разпределено на съдия Балевски. С определение от 19.02.2016г. съдът,
изслушал докладваното в з.з. на 19.02.2016г. дело, е оставил без
разглеждане касационната жалба.

Ч.т.д. № 551/2017г. е образувано на 10.03.2017г. по частна жалба
срещу определение по ч.т.д. № 427/2016г. по описа на ОС-Ямбол и е
разпределено на съдия Балевски. С определение в з.з. от 28.03.2017г.
съдът, изслушал докладваното в з.з. на 27.03.2017г. дело, не е допуснал
касационно обжалване.

Съдия Петя Хорозова

Съдия Петя Хорозова е избрана за съдия във ВКС от 2015г. /акт за
встъпване на 04.05.2015г./ и е член на втори състав, Второ отделение, ТК
на ВКС.

Предоставените данни за съдията са следните:
За 2016 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 112 бр., в това

число 97 касационни дела и 15 частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 115 бр., в това число 55

касационни дела  и 60 частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 227 бр., в това число 152

касационни дела и 75 частни производства.
Свършени дела през годината 159 бр., в това число 100 касационни

дела и 59 частни производства. Свършени със съдебен акт по същество
общо 65 бр.

За 2017 г. –
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Брой несвършени дела в началото на годината – 59 бр., в това
число 43 касационни дела и 16 частни производства.

Брой дела, постъпили през годината – 154 бр., в това число 83
касационни дела и 71 частни производства.

Общо дела за разглеждане през годината 213 бр., в това число 126
касационни дела и 87 частни производства.

Свършени дела през годината 163 бр., в това число 87 касационни
дела и 76 частни производства. Свършени със съдебен акт по същество
общо 74 бр.

Търговски дела, образувани през 2016г. и 2017г.,
разгледани в открито съдебно заседание

Т.д. № 231/2016г. е образувано на 04.02.2016г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.дело № 516/2015г. по описа на АС - София
и е разпределено на съдия Хорозова. С определение от 13.12.2016г.
съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. на 05.10.2016 г. дело, е
допуснал касационно обжалване на въззивното решение. Указано е
делото да се докладва на председателя на отделението за насрочване в
о.с.з. след изпълнение на указанията за внасяне на държавна такса. С
молба от 09.01.2017г. е представена вносна бележка за заплатена
държавна такса по сметка на съда, о.с.з. е насрочено за 17.05.2017г.,
когато е даден ход на делото, докладвано е, даден е ход по същество и
съдът е обявил, че ще се произнесе с решение след съвещание. С
решение от 01.08.2017 г. съдът е отменил решението на в.гр.д. №
516/2015г. на САС в обжалваната му част и вместо него е постановил
друго. С определение от 06.10.2017г. съдът е допълнил постановеното
решение в производство по чл. 248 ГПК.

Т.д. № 827/2016г. е образувано на 04.04.2016г. по касационна
жалба срещу решение по в.т.дело № 521/2015г. по описа на АС - Варна,
регистрирана в съда на 04.04.2016г. Делото е разпределено на съдия
Хорозова на 08.04.2016г., видно от протокол за избор на докладчик,
подписан от М. Х.. Производството е по реда на чл. 379 и сл. ГПК –
производство по колективни искове. На 08.06.2016г. е проведено о.с.з.,
когато е даден ход на делото, докладвано е, даден е ход по същество и
съдът е обявил, че ще се произнесе с решение след съвещание. С
решение от 15.08.2016 г. съдът е оставил в сила въззивното решение на
АС-Варна по в.т.д. № 521/2015г.

Т.д. № 968/2016г. е образувано на 03.05.2016г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.дело № 516/2015г. по описа на АС - София
и е разпределено на съдия Хорозова, видно от протокол за избор от
03.05.2016г., подписан от В. Г.. С определение от 16.01.2017г. съдебният
състав, изслушал докладваното в з.з. на 09.11.2016 г. дело, е допуснал
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касационно обжалване на въззивното решение. Указано е делото да се
докладва на председателя на отделението за насрочване в о.с.з. след
изпълнение на указанията за внасяне на държавна такса. Откритото с.з. е
насрочено за 07.06.2017г., когато е даден ход на делото, докладвано е,
даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение
след съвещание. С решение от 27.06.2017 г. съдът е отменил въззивното
решение и е постановил друго.

Т.д. № 1077/2017г. е образувано на 11.05.2017г. по касационна
жалба срещу решение по т.дело № 212/2016г. по описа на ВТАС,
регистрирана в съда на 05.05.2017г. Разпределено е на съдия Хорозова,
видно от протокол за избор на докладчик от 11.05.2017г., подписан от В.
Г.. С определение от 06.03.2018г. съдебният състав, изслушал
докладваното в з.з. на 27.09.2017г. дело, е допуснал касационно
обжалване на въззивното решение. Насрочено е за 06.06.2018г., когато е
даден ход на делото, докладвано е, даден е ход по същество и съдът е
обявил, че ще се произнесе с решение след съвещание. С решение от
07.08.2018 г. съдът е оставил в сила въззивното решение на ВТАС.

Т.д.  № 367/2017г. е образувано на 22.02.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 4142/2016г. по описа на АС - София
и е разпределено на съдия Хорозова. С определение от 28.08.2017 г.
съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. на 05.04.2017 г. дело, е
допуснал касационно обжалване на въззивното решение. Дадени са
указания за внасяне на държавна такса в едноседмичен срок, след
изтичане на който делото да се докладва на председателя на отделението
за насрочване в о.с.з. при изпълнение на указанията. Насрочено е
открито съдебно заседание на 06.12.2017 г., когато е даден ход на
делото, докладвано е, даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение след съвещание. С решение от 26.03.2018 г. е
отменено въззивното решение и делото е върнато за ново разглеждане на
друг състав съобразно дадените по-горе указания.

Т.д.  № 1008/2017г. е образувано на 03.05.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.дело № 2415/2015г. по описа на АС –
София, регистрирана в съда на 03.05.2017г. Делото е разпределено на
съдия Хорозова на 03.05.2017г., видно от протокол за избор, подписан от
М. Х.. С определение от 22.08.2017 г. съдебният състав, изслушал
докладваното в з.з. на 07.06.2017 г. дело, е допуснал касационно
обжалване на въззивното решение. Дадени са указания за внасяне на
държавна такса в едноседмичен срок, след изтичане на който делото да
се докладва на председателя на отделението за насрочване в о.с.з. при
изпълнение на указанията. Насрочено е открито съдебно заседание на
24.01.2018 г., когато е даден ход на делото, докладвано е, даден е ход по
същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение след
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съвещание. С решение от 07.08.2018 г. е обезсилено въззивното решение
в едната част и производството по делото в тази част е прекратено.

Търговски дела, разгледани в закрито съдебно заседание
по допустимост

Т.д. № 1563/2016г. е образувано на 15.07.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по в.т.дело № 251/2015г. по описа на АС-Бургас и
е разпределено на съдия Хорозова. С определение от 24.03.2017 г.
съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. на 25.01.2017 г. дело, не
е допуснал касационно обжалване на въззивното решение.

Т.д. № 201/2017г. е образувано на 31.01.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по в.т.дело № 608/2016г. по описа на АС- Пловдив
и е разпределено на същата дата на съдия Хорозова. С определение от
03.05.2017 г. съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. на
29.03.2017г. дело, не е допуснал касационно обжалване на въззивното
решение.

Търговски дела, образувани преди 01.01.2016г.
и неприключени към 01.10.2018г.

По информация от секретар на колегия „Търговски
съдопроизводства“, съдия Хорозова няма на доклад дела, образувани
преди 01.01.2016г. и неприключили към 01.10.2018г.

Спрени производства по търговски дела,
образувани през 2016г. и през 2017г.

Т.д. № 1633/2017г. е образувано на 14.07.2017г. по касационна
жалба срещу решение по т.дело № 932/2016г. по описа на ОС-Велико
Търново, регистрирана в съда на 07.07.2017г. Разпределено е на съдия
Хорозова на 14.07.2017г. и към делото е приложен протокол за избор на
докладчик, подписан от разпределящия М. Х.. С определение от
15.11.2017 г. съдът е спрял производството по делото на основание чл.
292 ГПК до приключване на тълкувателно дело № 3/2017 г. на ОСГТК
на ВКС.

Търговски дела, образувани през 2016г. и през 2017г.,
по които е отменен хода по същество
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По информация от секретар на колегия „Търговски
съдопроизводства“, съдия Хорозова няма на доклад дела с отменен ход
по същество, образувани през 2016г. и 2017г.

Частни търговски дела

Ч.т.д. № 545/2016г. е образувано на 14.03.2016г. по частна жалба
срещу разпореждане от 01.12.2015г. по ч.гр.д. № 2953/2015г. на АС-
София, с което е върната частна касационна жалба и е разпределено на
същата дата на съдия Хорозова. С определение в з.з. от 11.05.2016г.
съдът е отменил разпореждането от 01.12.2015г. по цитираното дело на
АС-София и е върнал делото на същия съд за продължаване на
действията по администриране на жалбата.

Ч.т.д. № 243/2017г. е образувано на 03.02.2017г. по частна жалба
срещу определение по ч.гр.д. № 265/2016г. на ОС-Сливен, разпределено
е на съдия Хорозова на същата дата. С определение от 28.03.2017г.
съдът, изслушал докладваното на 24.03.2017 г. дело, не е допуснал
касационно обжалване на определението по цитираното дело по описа
на ОС-Сливен.

Трети състав
     Съдия Камелия Ефремова-председател

                                           Съдия Бонка Йонкова
Евгений Стайков

Съдия Камелия Ефремова

Съдия Камелия Ефремова е избрана за съдия във ВКС, считано от
11.10.2004г. и е председател на трети състав, Второ отделение, ТК на
ВКС.

Предоставените данни за съдията са следните:
За 2016 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 106 бр., в това

число 92 касационни дела и 14 частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 94 бр., в това число 52

касационни дела  и 42 частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 200 бр., в това число 144

касационни дела и 56 частни производства.
Свършени дела през годината 110 бр., в това число 61 касационни

дела и 49 частни производства. Свършени със съдебен акт по същество
общо 41 бр.

За 2017 г. –
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Брой несвършени дела в началото на годината – 57 бр., в това
число 41 касационни дела и 16 частни производства.

Брой дела, постъпили през годината – 154 бр., в това число 80
касационни дела и 74 частни производства.

Общо дела за разглеждане през годината 211 бр., в това число 121
касационни дела и 90 частни производства.

Свършени дела през годината 157 бр., в това число 86 касационни
дела и 71 частни производства. Свършени със съдебен акт по същество
общо 68 бр.

Търговски дела, образувани през 2016г. и 2017г.,
разгледани в открито съдебно заседание

Т.д. № 2335/2016г. е образувано на 21.11.2016г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 550/2016г. по описа на АС - София,
регистрирана в съда на 21.11.2016г. Разпределено е на съдия Ефремова,
видно от протокол за избор от 21.11.2016г., подписан от Н. Ч.. С
определение от 22.02.2017г. съдебният състав, изслушал докладваното в
з.з. на 25.01.2017 г. дело, е допуснал касационно обжалване на част от
въззивното решение. Насрочено е за 10.05.2017г., когато е даден ход на
делото, докладвано е, даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение след съвещание. С решение от 04.07.2017 г. съдът е
отменил въззивното решение в обжалваната му част и е върнал делото в
САС за ново разглеждане от друг състав.

Т.д. № 2155/2016г. е образувано на 03.11.2016г. по касационна
жалба срещу решение по т.дело № 18/2016г. по описа на ОС – Разград,
регистрирана в съда на 31.10.2016 г. и е разпределено първоначално на
съдия Ковачева, а впоследствие, след пенсионирането й е
преразпределено на съдия Ефремова – протокол за избор от 18.09.2017г.
С определение от 20.04.2017г. съдебният състав, изслушал докладваното
в з.з. на 14.03.2017 г. дело, е допуснал касационно обжалване на
въззивното решение. Насрочено е в о.с.з. на 26.09.2017г., когато е даден
ход на делото, докладвано е, даден е ход по същество и съдът е обявил,
че ще се произнесе с решение след съвещание. С решение от 08.11.2017
г. съдът е отменил въззивното решение и вместо него е постановил
друго.

Т.д. № 478/2016г. е образувано на 07.03.2016г. по касационна
жалба срещу решение по т.дело № 469/2015г. по описа на САС,
регистрирана в съда на 29.02.2016г. Разпределено е на съдия Ефремова,
видно от протокол за избор на докладчик от 07.03.2016г., подписан от Т.
Б.. С определение от 01.11.2016г. съдебният състав, изслушал
докладваното в з.з. на 12.10.2016г. дело, е допуснал касационно
обжалване на въззивното решение. Насрочено е за 25.01.2017г., когато е
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даден ход на делото, докладвано е, даден е ход по същество и съдът е
обявил, че ще се произнесе с решение след съвещание. С решение от
10.02.2017 г. съдът е отменил въззивното решение и вместо него е
постановил друго.

Т.д. № 608/2017г. е образувано на 16.03.2017г. по касационна
жалба срещу решение по т.дело № 3408/2016г. по описа на САС,
регистрирана в съда на 10.03.2017г. Разпределено е на съдия Ефремова,
видно от протокол за избор на докладчик от 16.03.2017г., подписан от Т.
Б.. С определение от 10.07.2017г. съдебният състав, изслушал
докладваното в з.з. на 29.05.2017г. дело, е допуснал касационно
обжалване на въззивното решение. Насрочено е за 27.09.2017г., когато е
даден ход на делото, докладвано е, даден е ход по същество и съдът е
обявил, че ще се произнесе с решение след съвещание. С решение от
03.11.2017 г. съдът е отменил въззивното решение в едната му част и
вместо него е постановил друго.

Т.д.  № 689/2017г. е образувано на 27.03.2017г. по касационна
жалба срещу решение по в.т.дело № 121/2016г. по описа на АС - Велико
Търново, регистрирана в съда на 21.03.2017г. Разпределено е на съдия
Ефремова, видно от протокол за избор от 27.03.2017г., подписан от М.
Х.. С определение от 19.07.2017г. съдебният състав, изслушал
докладваното в з.з. на 05.04.2017 г. дело, е допуснал касационно
обжалване на въззивното решение. Дадени са указания за внасяне на
държавна такса в едноседмичен срок, след изтичане на който при
неизпълнение на указанието производството по делото ще бъде
прекратено. След внасяне на дължимата такса е наредено делото да се
докладва на председателя на отделението за насрочване в о.с.з.
Насрочено е открито съдебно заседание на 25.10.2017г., когато е даден
ход на делото, докладвано е, даден е ход по същество и съдът е обявил,
че ще се произнесе с решение след съвещание. С решение от 21.12.2017
г. въззивното решение е обезсилено и делото е върнато за ново
разглеждане на друг състав на същия съд.

Т.д.  № 1403/2017г. е образувано на 16.06.2017г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.дело № 948/2016г. по описа на ОС-Плевен,
регистрирана в съда на 13.06.2017г. Разпределено е на съдия Ефремова,
видно от протокол за избор от 16.06.2017г., подписан от В. Г.. С
определение от 03.11.2017г. съдебният състав, изслушал докладваното в
з.з. на 18.10.2017 г. дело, е допуснал касационно обжалване на
въззивното решение. Дадени са указания за внасяне на държавна такса в
едноседмичен срок, след изтичане на който при неизпълнение на
указанието производството по делото ще бъде прекратено. След внасяне
на дължимата такса е наредено делото да се докладва на председателя на
отделението за насрочване в о.с.з. Насрочено е открито съдебно
заседание на 24.01.2018г., когато е даден ход на делото, докладвано е,
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даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение
след съвещание. С решение от 12.02.2018 г. въззивното решение е
отменено и делото е върнато за ново разглеждане на друг състав на
същия съд.

Търговски дела, разгледани в закрито съдебно заседание
по допустимост

Т.д. № 2362/2016г. е образувано на 23.11.2016г. по касационна
жалба срещу решение по в.т.дело № 729/2016г. по описа на ОС-Варна и
е разпределено на съдия Ефремова. С определение от 09.03.2017г.
съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. на 08.02.2017г. дело, не е
допуснал касационно обжалване на въззивното решение.

Т.д. № 2879/2017г. е образувано на 22.11.2017г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.дело № 1611/2017г. по описа на АС -
София и е разпределено на същата дата на съдия Ефремова. С
определение от 26.04.2018г. съдебният състав, изслушал докладваното в
з.з. на 28.03.2018г. дело, не е допуснал касационно обжалване на
въззивното решение.

Търговски дела, образувани преди 01.01.2016г.
и неприключени към 01.10.2018г.

По информация от секретар на колегия „Търговски
съдопроизводства“,  съдия Ефремова няма на доклад дела, образувани
преди 01.01.2016г. и неприключили към 01.10.2018г.

Спрени производства по търговски дела,
образувани през 2016г. и през 2017г.

По информация от секретар на колегия „Търговски
съдопроизводства“,  съдия Ефремова няма спрени производства по дела
на нейн доклад.

Търговски дела, образувани през 2016г. и през 2017г.,
по които е отменен хода по същество

Т.д.  № 1437/2017г. е образувано на 21.06.2017г. по молба за
отмяна срещу влязло в сила решение по в.т.дело № 2277/2012г. по описа
на ОС-Варна и е разпределено на съдия Ефремова. Насрочено е открито
съдебно заседание на 27.09.2017 г., когато е даден ход на делото,
докладвано е, даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение след съвещание. С определение в з.з. от
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02.10.2017г. съдебният състав е отменил определението за даване ход по
същество и е оставил без разглеждане молбата за отмяна на влязлото в
сила решение по цитираното дело, като недопустима, съобразно т. 10 от
Тълкувателно решение № 7/2014г. на ОСГТК на ВКС.

Частни търговски дела

Ч.т.д. № 1964/2016г. е образувано на 30.09.2016г. по частна жалба
срещу определение по в.ч.т.д. № 292/2015г. на АС - Варна, с което е
оставено без разглеждане като недопустима  подадена частна жалба
срещу определение по гр.д. № 45/2016г. на ОС-Добрич и е разпределено
на съдия Ефремова. С определение от 06.10.2016г. съдът, изслушал
докладваното в з.з. на 04.10.2016г. дело, е потвърдил определението по
цитираното дело на АС-Варна.

Ч.т.д. № 2164/2017г. е образувано на 13.09.2017г. по частна жалба
срещу определение по ч.гр.д. № 1988/2017г. на АС-София, разпределено
е на съдия Ефремова. С определение от 04.10.2017г. съдът е изслушал
докладваното в з.з. на 27.09.2017 г. дело и не е допуснал касационно
обжалване на атакуваното определение.

Съдия Бонка Йонкова

Съдия Бонка Йонкова е избрана за съдия във ВКС от 2012г. /акт за
встъпване на 11.01.2012г./ и е член на трети състав, Второ отделение, ТК
на ВКС.

Предоставените данни за съдията са следните:
За 2016 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 88 бр., в това

число 81 касационни дела и 7 частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 116 бр., в това число 56

касационни дела  и 60 частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 204 бр., в това число 137

касационни дела и 67 частни производства.
Свършени дела през годината 160 бр., в това число 101 касационни

дела и 59 частни производства. Свършени със съдебен акт по същество
общо 61 бр.

За 2017 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 53 бр., в това

число 40 касационни дела и 13 частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 156 бр., в това число 84

касационни дела и 72 частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 209 бр., в това число 124

касационни дела и 85 частни производства.
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Свършени дела през годината 155 бр., в това число 83 касационни
дела и 72 частни производства. Свършени със съдебен акт по същество
общо 65 бр.

Търговски дела, образувани през 2016г. и 2017г.,
разгледани в открито съдебно заседание

Т.д. № 563/2016г. е образувано на 15.03.2016г. по касационна
жалба срещу решение по в.т.дело № 505/2015г. по описа на АС -
Пловдив, регистрирана в съда на 10.03.2016г. Разпределено е на съдия
Йонкова на 15.03.2016г., видно от протокол за избор, подписан от Т. Б..
С определение от 24.11.2016г. съдебният състав, изслушал докладваното
в з.з. на 12.10.2016 г. дело, е допуснал касационно обжалване на
въззивното решение по цитираното дело. Указано е делото да се
докладва на председателя на отделението за насрочване в о.с.з. след
изпълнение на указанията за представяне на доказателства за внасяне на
държавна такса в едноседмичен срок, а при неизпълнение на указанията,
производството по делото ще бъде прекратено. Открито с.з. е насрочено
за 29.03.2017г., когато е даден ход на делото, докладвано е, даден е ход
по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение след
съвещание. С решение от 25.04.2017 г. съдът е обезсилил въззивното
решение на АС-Пловдив.

Т.д. № 1407/2016г. е образувано на 21.06.2016г. по касационна
жалба срещу решение по в.т.дело № 1274/2015г. по описа на САС,
регистрирана в съда на 16.06.2016г. Делото е разпределено на съдия
Йонкова на 21.06.2016г., видно от протокол за избор, подписан от Н. Ч..
С определение от 01.03.2017г. съдебният състав, изслушал докладваното
в з.з. на 01.02.2017 г. дело, е допуснал касационно обжалване на
въззивното решение. Указано е делото да се докладва на председателя на
отделението за насрочване в о.с.з. след изпълнение на указанията за
представяне на доказателства за внасяне на държавна такса в
едноседмичен срок, а при неизпълнение на указанията, производството
по делото ще бъде прекратено. Насрочено е о.с.з. на 10.05.2017г., когато
е даден ход на делото, докладвано е, даден е ход по същество и съдът е
обявил, че ще се произнесе с решение след съвещание. С решение от
14.08.2017г. съдът е оставил в сила решението на САС.

Т.д. №1628/2016г. е образувано на 27.07.2016г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 115/2016г. по описа на АС -
Пловдив, регистрирана в съда на 21.07.2016г. Разпределено е на съдия
Йонкова, видно от протокол за избор на докладчик от 27.07.2016г.,
подписан от Т. Б.. С определение от 07.03.2017г. съдебният състав,
изслушал докладваното в з.з. на 08.02.2017г. дело, е допуснал
касационно обжалване на въззивното решение. Насрочено е за
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07.06.2017г., когато е даден ход на делото, докладвано е, даден е ход по
същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение след
съвещание. С решение от 14.08.2017 г. съдът е оставил в сила решението
на АС-Пловдив по цитираното дело.

Т.д.  № 466/2017г. е образувано на 28.02.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по т.д. № 414/2016г. по описа на АС - Пловдив и е
разпределено на съдия Йонкова. С определение от 15.06.2017 г.
съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. на 10.05.2017 г. дело, е
допуснал касационно обжалване на въззивното решение. Дадени са
указания за внасяне на държавна такса в едноседмичен срок, след
изтичане на който делото да се докладва на председателя на отделението
за насрочване в о.с.з. при изпълнение на указанията, а при
неизпълнение, производството по делото ще бъде прекратено.
Насрочено е открито съдебно заседание на 27.09.2017 г., когато е даден
ход на делото, докладвано е, даден е ход по същество и съдът е обявил,
че ще се произнесе с решение след съвещание. С решение от 20.11.2017
г. е отменено частично  въззивното решение по цитираното дело. С
определение в з.з. от 19.02.2018г. постановеното решение е изменено в
частта за разноските.

Т.д.  № 2764/2017г. е образувано на 13.11.2017г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.д. № 570/2016г. по описа на АС-Пловдив и
е разпределено на съдия Йонкова. С определение от 27.03.2018 г.
съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. на 14.03.2017 г. дело, е
допуснал касационно обжалване на въззивното решение. Дадени са
указания за представяне на документ за внесена държавна такса в
едноседмичен срок, след изтичане на който делото да се докладва на
председателя на отделението за насрочване в о.с.з. при изпълнение на
указанията, а при неизпълнение, производството по делото ще бъде
прекратено. Насрочено е открито съдебно заседание на 26.09.2018 г.,
когато е даден ход на делото, докладвано е, даден е ход по същество и
съдът е обявил, че ще се произнесе с решение след съвещание. С
решение от 03.12.2018г. съдът е отменил решението на АС-Пловдив и е
върнал делото за ново разглеждане от друг състав.

Т.д.  № 417/2017г. е образувано на 24.02.2017г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.д. № 578/2016г. по описа на АС - Пловдив,
регистрирана в съда на 20.02.2017г. Делото е разпределено на съдия
Йонкова на 24.02.2017г.,  видно от протокол за избор, подписан от В. Г..
С определение от 20.06.2017 г. съдебният състав, изслушал
докладваното в з.з. на 19.04.2017 г. дело, е допуснал касационно
обжалване на въззивното решение. Дадени са указания за представяне на
документ за внесена държавна такса в едноседмичен срок, след изтичане
на който делото да се докладва на председателя на отделението за
насрочване в о.с.з. при изпълнение на указанията, а при неизпълнение,
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производството по делото ще бъде прекратено. Насрочено е открито
съдебно заседание на 27.09.2017 г., когато е даден ход на делото,
докладвано е, даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение след съвещание. С решение от 19.12.2017г. съдът е
отменил въззивното решение и е върнал делото на АС-Пловдив за ново
разглеждане от друг състав.

Т.д.  № 1277/2017г. е образувано на 02.06.2017г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.д.  № 324/2016г. по описа на ОС-Габрово,
регистрирана в съда на 30.05.2017г. Разпределено е на съдия Йонкова на
02.06.2017г., видно от протокол за избор, подписан от Н. Ч.. С
определение от 31.10.2017г. съдебният състав, изслушал докладваното в
з.з. на 04.10.2017г. дело, е допуснал касационно обжалване на
въззивното решение. Дадени са указания за представяне на документ за
внесена държавна такса в едноседмичен срок, след изтичане на който
делото да се докладва на председателя на отделението за насрочване в
о.с.з. при изпълнение на указанията, а при неизпълнение,
производството по делото ще бъде прекратено. Насрочено е открито
съдебно заседание на 24.01.2018 г., когато е даден ход на делото,
докладвано е, даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение след съвещание. С решение от 22.02.2018г. съдът е
отменил въззивното решение и е върнал делото за ново разглеждане от
друг състав на ОС-Габрово.

Търговски дела, разгледани в закрито съдебно заседание
по допустимост

Т.д. № 2247/2016г. е образувано на 15.07.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по т.дело № 2077/2016г. по описа на АС - София и
е разпределено на съдия Йонкова. С определение от 04.04.2017 г.
съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. на 08.03.2017 г. дело, не
е допуснал касационно обжалване на въззивното решение.

Т.д. № 1501/2017г. е образувано на 27.06.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по в.т.дело № 766/2016г. по описа на АС -
Пловдив и е разпределено на съдия Йонкова. С определение от
30.10.2017 г. съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. на
18.10.2017г. дело, не е допуснал касационно обжалване на въззивното
решение.

Търговски дела, образувани преди 01.01.2016г.
и неприключени към 01.10.2018г.
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Т.д.  № 1199/2015г. е образувано на 22.04.2015г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.д. № 2914/2014г. по описа на ОС-Пловдив.
Разпределено е на съдия Йонкова и по делото е приложен протокол за
избор на докладчик от 22.04.2015г., подписан от Н. Ч.. Председателят на
отделението е насрочил делото в з.з. на 28.04.2016г., когато е докладвано
от съдията- докладчик и с определение от 04.05.2016г. производството
по делото е спряно, до приемане на тълкувателно решение от ОСГТК по
тълкувателно дело № 2/2016г. Производството е възобновено с
определение в з.з. от 12.07.2018г. след отпадане на пречките за
движението му. С определение от 28.09.2018г. съдът след като е
изслушал докладваното в з.з. на 26.09.2018г. дело, е допуснал
касационно обжалване на въззивното решение по цитираното дело.
Председателят на отделението е насрочил делото в о.с.з. на 05.12.2018г.,
когато е обявено за решаване и решението е постановено на 14.01.2019г.

Спрени производства по търговски дела,
образувани през 2016г. и през 2017г.

Т.д. № 2796/2017г. е образувано на 14.11.2017г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.д. № 14456/2016г. по описа на СГС,
регистрирана в съда на 09.11.2017г. Разпределено е на съдия Йонкова на
14.11.2017г. и към делото е приложен протокол за избор на докладчик,
подписан от разпределящия служител. Делото е насрочено в з.з. на
14.03.2018г., когато е докладвано от съдията-докладчик и с определение
от 21.03.2018г. е спряно производството на основание чл. 292 ГПК до
приключване на тълкувателно дело № 7/2017 г. на ОСГТК на ВКС. С
определение в з.з. от 17.10.2018г. производството е възобновено и е
насрочено в з.з. на 14.11.2018г. С определение от 07.01.2019г. по чл. 288
ГПК съдът не е допуснал касационно обжалване на решението на СГС.

Търговски дела, образувани през 2016г. и през 2017г.,
по които е отменен хода по същество

По информация от секретар на колегия „Търговски
съдопроизводства“, съдия Йонкова няма на доклад дела с отменен ход
по същество, образувани през 2016г. и 2017г.

Частни търговски дела

Ч.т.д. № 2568/2016г. е образувано на 19.12.2016г. по частна жалба
срещу определение по ч.т.д. № 2013/2016г. на ВКС, ТК, Първо
отделение, с което е оставена без разглеждане ч.ж. срещу определение
по ч.т.д. № 1236/2016г. на САС. Делото е разпределено на съдия
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Йонкова в деня на образуването му. С определение от 28.12.2016г.,
съдебният състав, след като е изслушал докладваното от съдията-
докладчик на 22.12.2016г. дело, е потвърдил определението по
цитираното дело.

Ч.т.д. № 1395/2017г. е образувано на 16.06.2017г. по частна жалба
срещу определение по в.ч.т.д. № 71/2017г. на АС-Велико Търново,
разпределено е на съдия Йонкова в деня на образуването му.  С
определение от 22.06.2017г. съдът, изслушал докладваното в з.з. на
20.06.2017г. дело, не е допуснал касационно обжалване на
определението по цитираното дело по описа на АС-Велико Търново.

Съдия Евгений Стайков

Съдия Евгений Стайков е избран за съдия във ВКС от 2015г. /акт
за встъпване на 08.06.2015г./ и е член на трети състав, Второ отделение,
ТК на ВКС.

Предоставените данни за съдията са следните:
За 2016 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 89 бр., в това

число 80 касационни дела и 9 частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 117 бр., в това число 55

касационни дела  и 62 частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 206 бр., в това число 135

касационни дела и 71 частни производства.
Свършени дела през годината 166 бр., в това число 105 касационни

дела и 61 частни производства. Свършени със съдебен акт по същество
общо 60 бр.

За 2017 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 45 бр., в това

число 32 касационни дела и 13 частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 160 бр., в това число 88

касационни дела и 72 частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 205 бр., в това число 120

касационни дела и 85 частни производства.
Свършени дела през годината 160 бр., в това число 86 касационни

дела и 74 частни производства. Свършени със съдебен акт по същество
общо 60 бр.

Търговски дела, образувани през 2016г. и 2017г.,
разгледани в открито съдебно заседание

Т.д. № 98/2016г. е образувано на 21.01.2016г. по касационна жалба
срещу решение по в.т.дело № 277/2015г. по описа на АС - Варна,
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регистрирана в съда на 08.12.2015г. Делото е разпределено на съдия
Стайков на 21.01.2016г. С определение от 14.10.2016г. съдебният състав,
изслушал докладваното в з.з. на 28.09.2016 г. дело, е допуснал
касационно обжалване на въззивното решение по цитираното дело на
АС-Варна. Указано е делото да се докладва на председателя на
отделението за насрочване в о.с.з. след изпълнение на указанията за
представяне на доказателства за внасяне на държавна такса в
едноседмичен срок, а при неизпълнение на указанията, производството
по делото ще бъде прекратено. На 25.01.2017г. е проведено открито
съдебно заседание, когато е даден ход на делото, докладвано е, даден е
ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение след
съвещание. С решение от 22.02.2017г. съдът е отменил въззивното
решение и вместо него е постановил друго.

Т.д. № 318/2016г. е образувано на 17.02.2016г. по касационна
жалба срещу решение по в.т.дело № 3418/2014г. по описа на АС -
София, регистрирана в съда на 12.02.2016г. Делото е разпределено на
съдия Стайков на 17.02.2016г., видно от протокол за избор, подписан от
М. Х.. С определение от 16.11.2016г. съдебният състав, изслушал
докладваното в з.з. на 12.10.2016 г. дело, е допуснал касационно
обжалване на въззивното решение по цитираното дело на САС. Указано
е делото да се докладва на председателя на отделението за насрочване в
о.с.з. след изпълнение на указанията за представяне на доказателства за
внасяне на държавна такса в едноседмичен срок, а при неизпълнение на
указанията, производството по делото ще бъде прекратено. Открито
о.с.з. е насрочено за 15.02.2017г., когато е даден ход на делото,
докладвано е, даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение след съвещание. С решение от 08.03.2017 г. съдът е
отменил въззивното решение на АС-София и вместо него е постановил
друго.

Т.д. № 2299/2016г. е образувано на 17.11.2016г. по касационна
жалба срещу решение по в.т.дело № 145/2016г. по описа на АС – Бургас,
регистрирана в съда на 14.11.2016г. Разпределено е на съдия Стайков,
видно от протокол за избор от 17.11.2016г., подписан от М. Х.. С
определение от 22.03.2017г. съдебният състав, изслушал докладваното в
з.з. на 22.02.2017г. дело, е допуснал касационно обжалване на
въззивното решение. Указано е делото да се докладва на председателя на
отделението за насрочване в о.с.з. след изпълнение на указанията за
представяне на доказателства за внасяне на държавна такса в
едноседмичен срок, а при неизпълнение на указанията, производството
по делото ще бъде прекратено. Открито съдебно заседание се е провело
на 27.09.2017г., когато е даден ход на делото, докладвано е, даден е ход
по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение след
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съвещание. С решение от 31.10.2017г. съдът е отменил въззивното
решение в едната му част и вместо него е постановил друго.

Т.д.  № 638/2017г. е образувано на 21.03.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по т.д. № 3424/2016г. по описа на САС и е
разпределено на съдия Стайков. С определение от 10.05.2017 г.
съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. на 19.04.2017 г. дело, е
допуснал касационно обжалване на въззивното решение. Дадени са
указания за внасяне на държавна такса в едноседмичен срок, след
изтичане на който делото да се докладва на председателя на отделението
за насрочване в о.с.з. при изпълнение на указанията, а при
неизпълнение, производството по делото ще бъде прекратено.
Насрочено е открито съдебно заседание на 27.09.2017 г., когато е даден
ход на делото, докладвано е, даден е ход по същество и съдът е обявил,
че ще се произнесе с решение след съвещание. С решение от 13.10.2017
г. е отменено изцяло решението по цитираното дело на САС и вместо
него е постановил друго.

Т.д. № 2553/2017г. е образувано на 20.10.2017г. по касационна
жалба срещу решение по т.дело № 2181/2017г. по описа на САС,
регистрирана на 17.10.2017г. Разпределено е на съдия Стайков, видно от
протокол за избор от 20.10.2017г., подписан от В. Г.. С определение от
02.03.2018г. съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. на
21.02.2018г. дело, е допуснал касационно обжалване на въззивното
решение. Указано е делото да се докладва на председателя на
отделението за насрочване в о.с.з. след изпълнение на указанията за
представяне на доказателства за внасяне на държавна такса в
едноседмичен срок, а при неизпълнение на указанията, производството
по делото ще бъде прекратено. Открито съдебно заседание се е провело
на 13.06.2018г., когато е даден ход на делото, докладвано е, даден е ход
по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение след
съвещание. С решение от 01.08.2018г. съдът е оставил в сила въззивното
решение по цитираното дело.

Т.д. № 408/2017г. е образувано на 24.02.2017г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.дело № 10355/2016г. по описа на СГС,
регистрирана на 20.02.2017г. Разпределено е на съдия Стайков, видно от
протокол за избор от 24.02.2017г., подписан от Т. Б.. С определение от
28.04.2017г. съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. на
12.04.2017г. дело, е допуснал касационно обжалване на въззивното
решение. Указано е делото да се докладва на председателя на
отделението за насрочване в о.с.з. след изпълнение на указанията за
представяне на доказателства за внасяне на държавна такса в
едноседмичен срок, а при неизпълнение на указанията, производството
по делото ще бъде прекратено. Открито съдебно заседание се е провело
на 27.09.2017г., когато е даден ход на делото, докладвано е, даден е ход
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по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение след
съвещание. С решение от 08.11.2017г. съдът е отменил въззивното
решение и вместо него е постановил друго.

Търговски дела, разгледани в закрито съдебно заседание
по допустимост

Т.д. № 2043/2016г. е образувано на 13.10.2016г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.д. №3727/2015г. по описа на АС - София и
е разпределено на съдия Стайков. С определение от 28.02.2017г.
съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. на 08.02.2017 г. дело, не
е допуснал касационно обжалване на въззивното решение.

Т.д. № 2631/2017г. е образувано на 30.10.2017г. по касационна
жалба срещу решение по в.т.дело № 4363/2016г. по описа на АС - София
и е разпределено на съдия Стайков. С определение от 23.03.2018 г.
съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. на 07.03.2018г. дело, не е
допуснал касационно обжалване на въззивното решение.

Търговски дела, образувани преди 01.01.2016г.
и неприключени към 01.10.2018г.

По информация от секретар на колегия „Търговски
съдопроизводства“, съдия Стайков няма на доклад дела с отменен ход по
същество, образувани през 2016г. и 2017г.

Спрени производства по търговски дела,
образувани през 2016г. и през 2017г.

Т.д. № 711/2017г. е образувано на 29.03.2017г. по касационна
жалба срещу решение по в.т.д. № 392/2016г. по описа на Апелативен съд
- Пловдив, регистрирана в съда на 23.03.2017г. Разпределено е на съдия
Стайков на 29.03.2017г. и към делото е приложен протокол за избор на
докладчик, подписан от М. Х.. Върху корицата на делото е отбелязано
з.з. на 10.05.2017г., когато съдебният състав е изслушал в производство
по чл. 288 ГПК докладваното от съдия Стайков дело и с определение от
28.07.2017г. е допуснал касационно обжалване на решението по
въззивното дело. Дадени са указания за представяне в седмодневен срок
на документ за платена държавна такса. След изпълнение на указанията
делото е насрочено в о.с.з. на 22.10.2017г., когато съдът с протоколно
определение е спрял производството по делото до приключване на
тълкувателно дело № 2/2017г. на ОСГТК на ВКС.
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Търговски дела, образувани през 2016г. и през 2017г.,
по които е отменен хода по същество

Т.д.  № 2218/2016г. е образувано на 10.11.2016г. по иск за отмяна
на арбитражно решение по арб. дело № 815/2014г. на Арбитражен съд  -
Варна при СППМ. Разпределено е на съдия Стайков на 10.11.2016г. и
към делото е приложен протокол за избор на докладчик, подписан от М.
Х.. С разпореждане в з.з. на 26.10.2016г., председателят на Първо
отделение на ТК на ВКС е оставил без движение молбата за отмяна по
чл. 47 ЗМТА и е дал указания на ищеца. С разпореждане в з.з. на
15.11.2016г. е указано на ответниците да представят писмени отговори в
едномесечен срок от получаване на исковата молба. На 21.12.2016г. е
постъпил отговор от упълномощен адвокат на ответниците и с
определение от 04.01.2017г. съдебният състав, изслушал докладваното в
з.з. на 28.12.2016г. дело, е  насрочил  о.с.з. на 29.03.2017г. В това
заседание съдът е дал ход на делото, докладвал го е, обявил е проекта на
доклад за окончателен, дал е ход по същество и е обявил, че ще се
произнесе с решение след съвещание. С определение в з.з. от
07.07.2017г. съдът е отменил протоколното определение от 29.03.2017г.
за даване ход по същество, оставил е без разглеждане исковата молба,
като недопустима и е осъдил ищеца да плати разноските по делото.
Определението е обжалвано с частна жалба, която първоначално с
разпореждане в з.з. от 16.08.2017г. е оставена без движение, а с
разпореждане в з.з. от 25.09.2017г. същата е върната поради
неизпълнение на указанията в седмодневен срок. Разпореждането е
обжалвано с частна жалба и съдът с определение от 09.01.2018г. по ч.т.д.
№ 2761/2017г. е потвърдил разпореждането от 25.09.2017 по т.д. №
2218/2016г.

Частни търговски дела

Ч.т.д. № 1843/2016г. е образувано на 15.09.2016г. по частна жалба
срещу определение по ч.т.д. № 930/2016г. на ВКС, ТК, Второ търговско
отделение, с което е оставена без разглеждане частна касационна жалба
срещу определение по гр.д. № 1074/2015г. на СОС. Делото е
разпределено на съдия Стайков. С определение от 18.10.2016г.
съдебният състав, след като е изслушал докладваното в з.з. на
17.10.2016г. дело, е потвърдил определението по цитираното дело по
описа на ВКС, ТК, Второ ТО.

Ч.т.д. № 2500/2017г. е образувано на 16.10.2017г. по частна жалба
срещу определение по ч.гр.д. № 1641/2017г. на САС, разпределено е на
съдия Стайков. С определение от 20.10.2017г. съдът е изслушал
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докладваното в з.з. на 19.10.2017г. дело, е отменил определението на
САС по цитираното дело и го е върнал на същия съд за произнасяне по
частната жалба.

Четвърти състав
Съдия Емилия Василева

Съдия Костадинка Недкова
Съдия Анна Баева

Съдия Росица Ковачева –до 01.08.2017г.

Съдия Емилия Василева

Съдия Емилия Василева е избрана за съдия във ВКС от 2008г. /акт
за встъпване на 01.12.2008г./ и е председател на четвърти състав, Второ
отделение, ТК на ВКС.

Предоставените данни за съдията са следните:
За 2016 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 95 бр., в това

число 86 касационни дела и 9 частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 115 бр., в това число 54

касационни дела  и 61 частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 210 бр., в това число 140

касационни дела и 70 частни производства.
Свършени дела през годината 171 бр., в това число 108 касационни

дела и 63 частни производства. Свършени със съдебен акт по същество
общо 78 бр.

За 2017 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 56 бр., в това

число 35 касационни дела и 21 частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 158 бр., в това число 85

касационни дела и 73 частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 214 бр., в това число 120

касационни дела и 94 частни производства.
Свършени дела през годината 137 бр., в това число 71 касационни

дела и 66 частни производства. Свършени със съдебен акт по същество
общо 64 бр.
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Търговски дела, образувани през 2016г. и 2017г.,
разгледани в открито съдебно заседание

Т.д. № 284/2016г. е образувано на 12.02.2016г. по касационна
жалба срещу решение по т.дело по несъстоятелност № 4887/2014г. на
САС, ТО, 3 състав и е разпределено на съдия Василева. С определение
от 25.05.2016г. съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. на
19.04.2016г. дело, е допуснал касационно обжалване на въззивното
решение по цитираното дело. Указано е делото да се докладва на
председателя на отделението за насрочване в о.с.з. след изпълнение на
указанията за представяне на доказателства за внасяне на държавна
такса в едноседмичен срок, а при неизпълнение на указанията, жалбата
ще бъде върната. Открито.с.з. е насрочено за 18.10.2016г., когато е даден
ход на делото, докладвано е, даден е ход по същество и съдът е обявил,
че ще се произнесе с решение след съвещание. С решение от 30.11.2016
г. съдът е отменил въззивното решение  и е върнал делото на САС за
ново разглеждане от друг съдебен състав.

Т.д. № 1313/2016г. е образувано на 08.06.2016г. по касационна
жалба срещу решение по т.дело № 456/2016г. на САС, регистрирана на
02.06.2016г. Делото е разпределено на 08.06.2016г. на съдия Василева. С
определение от 24.04.2017г. съдебният състав, изслушал докладваното в
з.з. на 07.02.2017г. дело, е допуснал касационно обжалване на
въззивното решение по цитираното дело. Указано е делото да се
докладва на председателя на отделението за насрочване в о.с.з. след
изпълнение на указанията за представяне на доказателства за внасяне на
държавна такса в едноседмичен срок, а при неизпълнение на указанията,
жалбата ще бъде върната. Откритото съдебно заседание е насрочено за
26.09.2017г., когато е даден ход на делото, докладвано е, даден е ход по
същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение след
съвещание. С решение от 19.10.2017 г. съдът е отменил въззивното
решение и е върнал делото на САС за ново разглеждане от друг съдебен
състав.

Т.д. № 2210/2016г. е образувано на 09.11.2016г. по касационна
жалба срещу решение по т.дело № 2147/2016г. на САС, регистрирана в
съда на 31.10.2016г. Делото е разпределено на 09.11.2016г. на съдия
Василева. С определение от 24.04.2017г. съдебният състав, изслушал
докладваното в з.з. на 21.02.2017г. дело, е допуснал касационно
обжалване на въззивното решение по цитираното дело. Указано е делото
да се докладва на председателя на отделението за насрочване в о.с.з.
след изпълнение на указанията за представяне на доказателства за
внасяне на държавна такса в едноседмичен срок, а при неизпълнение на
указанията, жалбата ще бъде върната. Откритото съдебно заседание е
насрочено за 26.09.2017г., когато е даден ход на делото, докладвано е,
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даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение
след съвещание. С решение от 19.10.2017 г. съдът е отменил въззивното
решение и е върнал делото на САС за ново разглеждане от друг съдебен
състав.

Т.д. № 555/2017г. е образувано на 13.03.2017г. по иск за
провъзгласяване нищожността на решение по арб.дело № 5/2016г. на
Арбитражен съд при СППМ и е разпределено на съдия Василева. С
разпореждане в з.з. от 23.02.2017г. на председателя на Първо отделение
на ТК, ВКС молбата е оставена без движение и са дадени указания за
заплащане на държавна такса и представяне на доказателства за това в
седмодневен срок. След изпълнение на указанията, с разпореждане в з.з.
от 16.03.2017г. съдът е указал да се изпрати препис от исковата молба с
приложенията на ответника за писмен отговор в едномесечен срок и да
се изиска за прилагане арбитражното дело. Отговор на ответната страна
е постъпил по делото на 21.04.2017г. С определение в з.з. от 19.05.2017г.
съдебният състав е приел представените с исковата молба писмени
доказателства, приложил е изпратеното арбитражно дело, съобщил е
проекта за доклад по чл. 146, ал.2 ГПК и е дал указания относно
доказателствената тежест. Откритото съдебно заседание по делото е
проведено на 13.06.2017г., когато е даден ход на делото и е докладвано,
обявен е проекта на доклад за окончателен, даден е ход по същество и
съдът е обявил, че ще се произнесе с решение след съвещание. С
решение от 21.09.2017г. съдът е отхвърлил предявения иск и е присъдил
съдебните разноски.

Т.д. № 1022/2017г. е образувано на 04.05.2017г. по касационна
жалба срещу решение по т.д. № 4796/2017г. на САС, регистрирана на
28.04.2017г. Делото е разпределено на съдия Василева на 04.05.2017г.,
видно от протокол за избор, подписан от В. Г.. С определение от
20.10.2017г. съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. на
26.09.2017г. дело, е допуснал касационно обжалване на въззивното
решение по цитираното дело. Указано е делото да се докладва на
председателя на отделението за насрочване в о.с.з. след изпълнение на
указанията за представяне на доказателства за внасяне на държавна
такса в едноседмичен срок, а при неизпълнение на указанията, жалбата
ще бъде върната. Откритото съдебно заседание е насрочено за
23.01.2018г., когато е даден ход на делото, докладвано е, даден е ход по
същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение след
съвещание. С решение от 09.02.2018 г. съдът е отменил въззивното
решение и е върнал делото на САС за ново разглеждане от друг съдебен
състав.

Т.д. № 1286/2017г. е образувано на 05.06.2017г. по касационна
жалба срещу решение по в.т.д. № 224/2016г. на ВТАС, регистрирана на
01.06.2017г. Делото е разпределено на съдия Василева на 05.06.2017г.,
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видно от протокол за избор, подписан от Н. Ч.. С определение от
23.10.2017г. съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. на
10.10.2017г. дело, е допуснал касационно обжалване на въззивното
решение по цитираното дело. Указано е делото да се докладва на
председателя на отделението за насрочване в о.с.з. след изпълнение на
указанията за представяне на доказателства за внасяне на държавна
такса в едноседмичен срок, а при неизпълнение на указанията, жалбата
ще бъде върната. Откритото съдебно заседание е насрочено за
23.01.2018г., когато е даден ход на делото, докладвано е, даден е ход по
същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение след
съвещание. С решение от 22.02.2018 г. съдът е отменил въззивното
решение и вместо него е постановил друго.

Търговски дела, разгледани в закрито съдебно заседание
 по допустимост

Т.д. № 464/2016г. е образувано на 01.03.2016г. по касационна
жалба срещу решение по т.д. № 1308/2015г. по описа на АС-София и е
разпределено на  съдия Василева. С определение от 21.10.2016 г.
съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. на 11.10.2016 г. дело, не
е допуснал касационно обжалване на въззивното решение.

Т.д. № 610/2017г. е образувано на 16.03.2017г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 2111/2016г. по описа на ОС -
Пловдив и е разпределено на съдия Василева. С определение от
06.06.2017 г. съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. на
10.05.2017г. дело, не е допуснал касационно обжалване на въззивното
решение.

Търговски дела, образувани преди 01.01.2016г.
и неприключени към 01.10.2018г.

По информация от секретар на колегия „Търговски
съдопроизводства“, съдия Василева няма на доклад дела, образувани
преди 01.01.2016г. и неприключили към 01.10.2018г.

Спрени производства по търговски дела,
образувани през 2016г. и през 2017г.

Т.д. № 717/2016г. е образувано на 29.03.2016г. по касационна
жалба срещу решение по т.д. № 1170/2015г. по описа на САС,
регистрирана в съда на 23.03.2016г. Разпределено е на съдия Василева на
29.03.2016г. и към делото е приложен протокол за избор на докладчик,
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подписан от Т. Б.. Делото е насрочено в з.з. на 16.11.2016г., когато е
изслушано от съдията-докладчик и с определение от 15.12.2016г. съдът е
допуснал касационно обжалване на въззивното решение, и на основание
чл. 292 ГПК е спрял производството по делото до приключване на т.д. №
3/2016г. на ОСГТК на ВКС.

Т.д. № 1445/2017г. е образувано на 21.06.2017г. по касационна
жалба срещу решение по т.д. № 4447/2015г. по описа на САС,
регистрирана в съда на 16.06.2017г. Разпределено е на съдия Василева на
21.06.2017г. и към делото е приложен протокол за избор на докладчик,
подписан от Н. Ч.. Делото е насрочено в з.з. на 17.10.2017г., когато на
основание чл. 292 ГПК съдът е спрял производството по делото до
приключване на т.д. № 1445/2017г. на ТК, Второ отделение.

Търговски дела, образувани през 2016г. и през 2017г.,
по които е отменен хода по същество

По информация от секретар на колегия „Търговски
съдопроизводства“, съдия Василева няма на доклад дела с отменен ход
по същество, образувани през 2016г. и 2017г.

Частни търговски дела

Ч.т.д. № 416/2016г. е образувано на 26.02.2016г. по частна жалба
срещу разпореждане по ч.гр.д. № 2889/2015г. на САС, с което е върната
подадената частна касационна жалба. Делото е разпределено на съдия
Василева. С определение от 14.03.2016г. съдебният състав, изслушал
докладваното на 10.03.2016г. дело, е потвърдил разпореждането на
въззивната инстанция.

Ч.т.д. № 684/2017г. е образувано на 24.03.2017г. по частна жалба
срещу определение по в.ч.гр.д. № 360/2016г. на ОС-Габрово,
разпределено е на съдия Василева. С определение от 20.04.2017г. съдът,
изслушал докладваното в з.з. на 10.04.2017 г. дело, не е допуснал
касационно обжалване на определението по цитираното дело по описа
на ОС-Габрово.

Съдия Анна Баева

Съдия Анна Баева е избрана за съдия във ВКС от 2015г. /акт за
встъпване на 04.05.2015г./ и е член на четвърти състав, Второ отделение,
ТК на ВКС.

Предоставените данни за съдията са следните:
За 2016 г. –
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Брой несвършени дела в началото на годината – 127 бр., в това
число 102 касационни дела и 25 частни производства.

Брой дела, постъпили през годината – 109 бр., в това число 53
касационни дела  и 56 частни производства.

Общо дела за разглеждане през годината 236 бр., в това число 155
касационни дела и 81 частни производства.

Свършени дела през годината 161 бр., в това число 92 касационни
дела и 69 частни производства. Свършени със съдебен акт по същество
общо 65 бр.

За 2017 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 76 бр., в това

число 58 касационни дела и 18 частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 163 бр., в това число 91

касационни дела и 72 частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 239 бр., в това число 149

касационни дела и 90 частни производства.
Свършени дела през годината 148 бр., в това число 89 касационни

дела и 59 частни производства. Свършени със съдебен акт по същество
общо 70 бр.

Търговски дела, образувани през 2016г. и 2017г.,
разгледани в открито съдебно заседание

Т.д. № 1834/2016г. е образувано на 15.09.2016г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.д. № 3369/2013г. на САС и е разпределено
на съдия Баева. С определение от 05.06.2017г. съдебният състав,
изслушал докладваното в з.з. на 07.02.2017г. дело, е допуснал
касационно обжалване на въззивното решение по цитираното дело.
Указано е делото да се докладва на председателя на отделението за
насрочване в о.с.з. Отрито с.з. е насрочено за 26.09.2017г., когато е даден
ход на делото, докладвано е, даден е ход по същество и съдът е обявил,
че ще се произнесе с решение след съвещание. С решение от 18.12.2017
г. съдът е отменил частично въззивното решение, постановил е друго и е
оставил в сила решението в останалата му част.

Т.д. № 1099/2016г. е образувано на 17.05.2016г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.д. № 3086/2015г. на САС, регистрирана на
12.05.2016г. Делото е разпределено на съдия Баева на 17.05.2016г.,
видно от протокол за избор, подписан от Т. Б.. С определение от
18.01.2017г. съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. на
22.11.2016г. дело, е допуснал касационно обжалване на въззивното
решение по цитираното дело. Указано е делото да се докладва на
председателя на отделението за насрочване в о.с.з. Откритото съдебно
заседание е насрочено за 25.04.2017г., когато е даден ход на делото,
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докладвано е, даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение след съвещание. С решение от 27.07.2017 г. съдът е
отменил частично въззивното решение, постановил е друго и е оставил в
сила решението в останалата част.

Т.д. № 1834/2016г. е образувано на 15.09.2016г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.д. № 3369/2013г. на САС, регистрирана в
съда на 01.09.2016г. Делото е разпределено на 15.09.2016г. на съдия
Баева, видно от протокол за избор, подписан от М. Х.. С определение от
05.06.2017г. съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. на
07.02.2017г. дело, е допуснал касационно обжалване на въззивното
решение по цитираното дело. Указано е делото да се докладва на
председателя на отделението за насрочване в о.с.з. Отритото с.з. е
насрочено за 26.09.2017г., когато е даден ход на делото, докладвано е,
даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение
след съвещание. С решение от 18.12.2017 г. съдът е отменил частично
въззивното решение, постановил е друго и е оставил в сила решението в
останалата част.

Т.д. № 1107/2016г. е образувано на 17.05.2016г. по касационна
жалба срещу решение по т.дело № 1688/2015г. по описа на ОС-Бургас,
регистрирана в съда на 12.05.2016г. Разпределено е на съдия Баева,
видно от протокол за избор на докладчик от 17.05.2016г., подписан от Н.
Ч.. С определение от 10.01.2017г. съдебният състав, изслушал
докладваното в з.з. на 22.11.2016г. дело, е допуснал касационно
обжалване на въззивното решение. Насрочено е за 25.04.2017г., когато е
даден ход на делото, докладвано е, даден е ход по същество и съдът е
обявил, че ще се произнесе с решение след съвещание. С решение от
26.07.2017 г. съдът е отменил въззивното решение и вместо него е
постановил друго.

Т.д. № 1751/2017г. е образувано на 26.07.2017г. по касационна
жалба срещу решение по гр.д. № 1154/2016г. по описа на САС и е
разпределено на съдия Баева. С определение от 29.01.2018г. съдебният
състав, изслушал докладваното в з.з. на 21.11.2017г. дело, е допуснал
касационно обжалване на част от въззивното решение. Откритото
съдебно заседание е насрочено за 24.04.2018г., когато е даден ход на
делото и е докладвано, даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще
се произнесе с решение след съвещание. С решение от 31.07.2018г.
съдът е отменил въззивното решение в една част и е оставил в сила
решението в друга част, като е присъдил и разноски.

Т.д.  № 682/2017г. е образувано на 24.03.2017г. по касационна
жалба срещу решение по в.т.д. № 2604/2016г. по описа на ВТАС,
регистрирана в съда на 20.03.2017г. Делото е разпределено на съдия
Баева на 24.03.2017г., видно от протокол за избор, подписан от Н. Ч.. С
определение от 25.07.2017г. съдебният състав, изслушал докладваното в
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з.з. на 09.05.2017г. дело, е допуснал касационно обжалване на
въззивното решение. Откритото съдебно заседание е насрочено за
12.12.2017г., когато е даден ход на делото и е докладвано, даден е ход по
същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение след
съвещание. С решение от 22.03.2018г. съдът е обезсилил решението в
една част, отменил го е в друга част и вместо него е постановил друго.

Т.д.  № 951/2017г. е образувано на 26.04.2017г. по касационна
жалба срещу решение по т.д. № 573/2016г. по описа на АС - Варна,
регистрирана на 24.04.2017г. Делото е разпределено на съдия Баева на
26.04.2017г., видно от протокол за избор, подписан от В. Г.. С
определение от 02.08.2017г. съдът, изслушал докладваното в з.з. на
30.05.2017г. дело, е допуснал касационно обжалване на въззивното
решение. Откритото съдебно заседание е насрочено за 12.12.2017г.,
когато е даден ход на делото и е докладвано, даден е ход по същество и
съдът е обявил, че ще се произнесе с решение след съвещание. С
решение от 21.03.2018г. съдът е отменил въззивното решение и го е
върнал на АС- Варна за ново разглеждане от друг състав.

Търговски дела, разгледани в закрито съдебно заседание
 по допустимост

Т.д. № 296/2016г. е образувано на 15.02.2016г. по касационна
жалба срещу решение по в.т.д. № 4468/2014г. по описа на АС - София и
е разпределено на  съдия Баева. С определение от 07.11.2016 г.
съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. на 27.09.2016 г. дело, не
е допуснал касационно обжалване на въззивното решение.

Т.д. № 342/2017г. е образувано на 20.02.2017г. по касационна
жалба срещу решение по в.т.дело № 440/2016г. по описа на АС -
Пловдив и е разпределено на съдия Баева. С определение от 25.07.2017г.
съдебният състав, изслушал докладваното в з.з. на 10.04.2017г. дело, не е
допуснал касационно обжалване на въззивното решение.

Търговски дела, образувани преди 01.01.2016г.
 и неприключени към 01.10.2018г.

Т.д.  № 3001/2013г. е образувано на 09.09.2013г. по молба за
отмяна на влязло в сила решение по гр. дело № 35/2004г. по описа на
ВКС, определение № 89/16.09.2004г. и определение № 108/16.11.2004г.
на ВКС, 5 членен състав по т.д. № 163/2004г. Разпределено е на съдия
Баева в деня на образуването му. Насрочено е в о.с.з. на 22.10.2013г.,
когато е даден ход на делото и е докладвано,  даден е ход по същество и
съдът е обявил, че ще се произнесе с решение след съвещание. С
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определение от 16.07.2014г. съдебният състав със съдия-докладчик
Лилия Иванова е оставила без разглеждане като недопустима молбата за
отмяна на съдебните актове. По подадената  частна жалба против
определението, състав на ВКС го е отменил и е върнал делото на същия
състав на ВКС за продължаване на съдопроизводствените действия. С
разпореждане от 18.09.2018г. на ръководителя на Търговска колегия
делото е възложено на съдия Баева и въз основа на разпореждането е
определен друг съдия за член на състава – съдия Петя Хорозова
(протокол за избор на член състав от 18.09.2018г.) Председателят на
отделението е насрочил делото в о.с.з. за 11.12.2018г., когато съдът е дал
ход по същество и е обявил, че ще се произнесе с решение след
съвещание. С решение от 13.03.2019г. съдът е отменил влязлото в сила
определение № 89 от 16.09.2004г. гр.д. № 35/2004г. на ВКС, ТК, І ТО.
Делото е върнато на ВКС, ТК за ново разглеждане.

Спрени производства по търговски дела,
образувани през 2016г. и през 2017г.

По информация от секретар на колегия „Търговски
съдопроизводства“, съдия Баева няма на доклад дела, образувани през
2016г. и 2017г., по които производството е спряно.

Търговски дела, образувани през 2016г. и през 2017г.,
по които е отменен хода по същество

По информация от секретар на колегия „Търговски
съдопроизводства“, съдия Баева няма на доклад дела с отменен ход по
същество, образувани през 2016г. и 2017г.

Частни търговски дела

Ч.т.д. № 1447/2016г. е образувано на 27.06.2016г. по частна жалба
срещу определение по ч.гр.д. № 196/2016г. на АС - Варна, с което е
потвърдено прекратително определение на ОС-Варна по т.д. №
1511/2015г. Делото е разпределено на съдия Баева. С определение от
15.08.2016г. съдебният състав след като е изслушал докладваното на
19.07.2016г. дело, не е допуснал касационно обжалване на
определението по цитираното дело на АС-Варна.

Ч.т.д. № 506/2017г. е образувано на 07.03.2017г. по частна жалба
срещу определение по в.ч.гр.д. № 1484/2016г. на ОС-Стара Загора,
разпределено е на съдия Баева. С определение от 04.04.2017г. съдът,
изслушал докладваното в з.з. на 24.03.2017 г. дело, не е допуснал
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касационно обжалване на определението по цитираното дело по описа
на ОС-Стара Загора.

Съдия  Костадинка Недкова

Съдия Костадинка Недкова е избрана за съдия във ВКС от 2014г.
/акт за встъпване от 06.01.2014г./ и е член на четвърти състав, Първо
отделение, ТК на ВКС.

Предоставените данни за съдията са следните:
За 2016 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 104 бр., в това

число 83 касационни дела и 21 частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 114 бр., в това число 52

касационни дела  и   62 частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 218 бр., в това число 135

касационни дела и 83 частни производства.
Свършени дела през годината 187 бр., в това число 115 касационни

дела и 72 частни производства. Свършени със съдебен акт по същество
общо 92 бр.

За 2017 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 52 бр., в това

число 31 касационни дела и 21 частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 163 бр., в това число 91

касационни дела и 72 частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 215 бр., в това число 122

касационни дела и 93 частни производства.
Свършени дела през годината 140 бр., в това число 68 касационни

дела и 72 частни производства. Свършени със съдебен акт по същество
общо 71  бр.

Търговски дела,  образувани през 2016г и през 2017 г.,
разгледани в открито съдебно заседание

Т.д. № 436/2016г. е образувано на 29.02.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по т.дело № 781/2015 г. по описа на Апелативен
съд  - София, регистрирана в съда на 24.02.2016 г. Разпределено е на
съдия Костадинка Недкова на 29.02.2016 г., видно от протокол за избор,
подписан от Н. Ч.. С определение от 26.10.2016г. съдът, изслушал
докладваното в з.з. на 29.09.2016г. по реда на чл. 288 ГПК дело, е
допуснал касационно обжалване на въззивното решение. Съдебното
заседание е насрочено за 18.05.2017 г., когато е даден ход на делото,
докладвано е, даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение след съвещание. С решение от 06.07.2017 г. на
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основание чл. 293, ал.2 ГПК е отменено частично въззивното решение и
е постановено решение по съществото на спора.

Т.д.  № 1053/2016 г. е образувано на 13.05.2016 г. по молба за
отмяна на решение на СГС по т.дело № 617/2007 г., регистрирана в съда
на 08.05.2016 г. Разпределено е на съдия Костадинка Недкова на
13.05.2016 г. На 16.05.2016 г. са изпратени призовки за открито съдебно
заседание на 29.09.2016 г. В това съдебно заседание ход на делото не е
даден, а производството  по делото е спряно до приключване на тълк.
дело № 7/2014 г. по описа на ОСГТК на ВКС. С определение от
28.09.2017 г. съдът е възобновил производството. Насрочено о.с.з. за
20.02.2018 г., когато съдът е дал ход на делото, докладвал го и е дал ход
по същество. С определение от 31.07.2018 г. съдът е отменил
определението за даване на ход по същество, отстранил е от
разглеждането съдия Емилия Василева и е разпоредил да се докладва на
председателя на ТК за определяне на нов член на съдебния състав. На
01.08.2018 г. са изпратени призовки за о.с.з. на 25.09.2018г. Съдебното
заседание е проведено в състав Ваня Алексиева,  Костадинка Недкова,
Анна Баева, даден е ход на делото, приети са доказателствата и е даден
ход по същество. С решение от 11.02.2019г. съдът е оставил без
уважение молбата за отмяна на влязло в сила решение.

Т.д. № 901/2016г. е образувано на 19.04.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по гр.дело № 715/2015 г. по описа на Апелативен
съд  - Пловдив, регистрирана в съда на 14.04.2016 г. Разпределено е на
съдия Костадинка Недкова на 19.04.2016г., видно от протокол за избор,
подписан от Н. Ч.. С определение от 04.11.2016 г.  съдът, изслушал
докладваното в з.з. на 03.11.2016г. по реда на чл. 288 ГПК дело, е
допуснал касационно обжалване на въззивното решение. Съдебното
заседание е насрочено за 08.06.2017 г., когато е даден ход на делото и е
докладвано, даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще се
произнесе с решение след съвещание. С решение от 03.08.2017 г. съдът е
отменил въззивното решение и е върнал делото на АС - Пловдив за ново
разглеждане от друг състав.

Т.д. № 1565/2017г. е образувано на 06.07.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по т.дело № 4862/2016 г. по описа на Апелативен
съд - София, регистрирана в съда на 04.07.2017 г. Разпределено е на
съдия  Костадинка Недкова на 06.07.2017 г., видно от протокол за избор,
подписан от М. Х.. С определение от 25.01.2018 г. съдебният състав,
изслушал докладваното в з.з. на 19.10.2017 г. дело, е допуснал
касационно обжалване на въззивното решение. Насрочено е о.с.з. за
24.04.2018 г., в което съдът не е дал ход на делото поради нередовно
призоваване на страните и го е отложил за 12.06.2018 г. В последното
с.з. съдът е дал ход на делото, докладвал го е и е обявил съдебното
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дирене за приключено, дал е ход по същество.  С решение от 02.08.2018
г. съдът е отменил частично решението и е постановил друго.

Т.д. № 1703/2017г. е образувано на 21.07.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по т.дело № 28/2017 г. по описа на Апелативен
съд - Варна, регистрирана в съда на 17.07.2017 г. Разпределено е на
съдия Костадинка Недкова на 21.07.2017 г., видно от протокол за избор,
подписан от Н. Ч.. С определение от 25.01.2018 г. съдебният състав,
изслушал докладваното в з.з. на 06.11.2017 г. дело, е допуснал
касационно обжалване на въззивното решение. Откритото съдебно
заседание е насрочено за 29.05.2018г., когато съдът е дал ход на делото,
докладвал го е и е обявил съдебното дирене за приключено, дал е ход по
същество. С решение от 02.08.2018 г. съдът е отменил въззивното
решение и вместо него е постановил друго.

Търговски дела, разгледани в закрито съдебно заседание
по допустимост

Т.д. № 787/2016г. е образувано на 05.04.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по в.т.дело № 2499/2015г. по описа на Апелативен
съд- София, регистрирана в съда на 30.03.2016 г. Разпределено е на
съдия Костадинка Недкова на 05.04.2016 г. С определение от 26.10.2016
г. съдът, изслушал докладваното в з.з. на 20.10.2016 г. дело, не е
допуснал касационно обжалване на въззивното решение.

Т.д. № 1047/2017г. е образувано на 05.05.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по в.т.дело № 546/2016г. по описа на Апелативен
съд - Варна, регистрирана в съда на 03.05.2017г. Разпределено е на съдия
Костадинка Недкова  на 05.05.2017г.  С  определение от 06.07.2017 г.
съдът, изслушал докладваното в з.з. на 01.06.2017 г. дело, не е допуснал
касационно обжалване на въззивното решение.

Търговски дела, образувани преди 01.01.2016 г.
 и неприключени към 01.10.2018 г.

От представената справка от секретаря на колегия „Търговски
съдопроизводства“ не се установи на доклад на съдия Недкова да има
дела от този вид.

Спрени производства по търговски дела,
образувани през 2016г. и през 2017г.

Ч.т.д. № 1003/2016 г. е образувано на 09.05.2016 г. по частна
жалба срещу определение по ч.гр.дело № 15000/2015 г. по описа на СГС,
регистрирана в съда на 27.04.2016 г.  Приложен е протокол за избор на
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съдия - докладчик от 09.05.2016 г., подписан от извършилия
разпределението М. Х..  С определение от 31.05.2016 г. съдът, изслушал
докладваното в з.з. на 26.05.2017 г.  дело, е спрял производството на
основание чл. 292 ГПК до приключване на производството по тълк. д. №
5/2015 на ОСГТК на ВКС. С определение от 31.10.2018 г. съдът е
възобновил производството и е оставил без разглеждане частната
касационна жалба.

Т.д. № 2458/2017 г. е образувано на 10.10.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по в.гр.дело № 87/2017 г. по описа на АС -
Пловдив, регистрирана в съда на 05.10.2017 г. Приложен е протокол за
избор на съдия - докладчик Камелия Ефремова от 10.10.2017 г.,
подписан от извършилия разпределението Н. Ч.. С определение от
28.02.2018 г. е отстранена от разглеждане на делото съдия Ефремова, на
основание чл. 22, ал.1, т.6 ГПК. С разпореждане от 28.02.2018 г. е
отстранена и съдия Бонка Йонкова. С разпореждане от 02.03.2018 г. на
председателя на ТК съдия Дария Проданова е наредено да се извърши
ново компютърно разпределение, на същата дата делото е разпределено
на съдия Костадинка Недкова. С определение от 26.10.2018 г. съдът,
изслушал докладваното в з.з. на 25.09.2018 г. дело, е спрял
производството на основание чл. 292 ГПК до приключване на
производството по тълк.д. № 2/2015 по описа на ВКС за приемане на
съвместно тълкувателно постановление на ОСГТК на ВКС и Първа и
Втора колегии на ВАС.

Търговски дела, образувани през 2016 г. и през 2017 г.,
по които е отменен хода по същество

От представената справка от секретаря на колегия „Търговски
съдопроизводства“ не се установиха дела с отменен ход по същество на
доклад на съдия Недкова.

Частни търговски дела

Т.д. № 2508/2016г. е образувано на 09.12.2016 г. по частна
касационна жалба   срещу определение по т.дело № 505/2016 по описа
на Апелативен съд - Пловдив, регистрирана в съда на 06.12.2016 г.
Разпределено е на съдия Костадинка Недкова на 09.12.2016 г. С
определение от 15.12.2016г. съдът, изслушал докладваното в з.з. на
08.12.2016 г. дело, е потвърдил определението на друг тричленен състав
на ВКС.

Т.д. № 2621/2017г. е образувано на 30.10.2017 г. по частна  жалба
срещу определение по т.дело № 228/2017 по описа на Апелативен съд –
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Пловдив, регистрирана в съда на 24.10.2017 г. Разпределено е на съдия
на Костадинка Недкова на 30.10.2017 г. С определение от 30.11.2017 г.
съдът, изслушал докладваното в з.з. на 28.11.2017 г. дело, не е допуснал
касационно обжалване.

Съдия Росица Ковачева

Съдия Росица Ковачева е избрана за съдия във ВКС от м. май
1992г. /акт за встъпване от 04.05.1992 г./, пенсионирана от 01.08.2017г.,
член на съдебен състав в ТК със съдия Емилия Василева и съдия Анна
Баева.

Предоставените данни за съдията са следните:
За 2016 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината –  80   бр., в това

число  73 бр. касационни дела и 7 частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 116 бр., в това число 52

касационни дела  и  64 частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 196 бр., в това число 125

касационни дела и 71 частни производства.
Свършени дела през годината 152 бр., в това число 89 касационни

дела и 63 частни производства. Свършени със съдебен акт по същество
общо 58 бр.

За 2017 г. –
Брой несвършени дела в началото на годината – 46 бр., в това

число 30 касационни дела и 16 частни производства.
Брой дела, постъпили през годината – 27 бр., в това число 8

касационни дела и 19 частни производства.
Общо дела за разглеждане през годината 73 бр., в това число 38

касационни дела и 35 частни производства.
Свършени дела през годината 60 бр., в това число 32 касационни

дела и 28 частни производства. Свършени със съдебен акт по същество
общо 29 бр.

Търговски дела, образувани през 2016г. и 2017г.,
разгледани в открито съдебно заседание

Т.д. № 1672/2016г. е образувано на 12.09.2016 г. по молба за
отмяна на решение по гр. д. № 2779/2007г. по описа на СРС,
регистрирана в съда на 18.08.2016 г. Разпределено е на съдия Росица
Ковачева на 12.09.2016 г. С разпореждане от 27.09.2016 г. молбата е
оставена без движение с дадени указания. На 02.12.2016 г. е изпратена
призовка за насрочено открито с.з. на 24.01.2017 г. В това с.з. съдът е
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дал ход на делото, докладвал го е, дал е ход по същество. С решение от
01.02.2017 г. съдът е оставил молбата без уважение.

Т.д. № 86/2017г. е образувано на 13.01.2017 г. по молба за отмяна
на влязло в сила решение по гр.дело № 1954/2013 г. по описа на СГС,
регистрирана в съда на 11.01.2017 г. Разпределено е на съдия Росица
Ковачева на 13.01.2017 г. Насрочено е открито съдебно заседание за
28.03.2017 г., в което съдът е дал ход на делото, докладвал го е, дал е ход
по същество. С решение от 03.04.2017 г. съдът е оставил молбата без
уважение.

Търговски дела, разгледани в закрито съдебно заседание
по допустимост

Т.д. № 312/2016г. е образувано на 16.02.2016 г. по касационна
жалба срещу решение по в.т.дело № 2169/2015г. по описа на Апелативен
съд – София, регистрирана в съда на 11.02.2016 г. Разпределено е на
съдия Росица Ковачева на 16.02.2016 г. С разпореждане на председателя
на отделението от 11.07.2016 г.  е  пренасрочено закритото заседание за
11.10.2016 г. С определение от 19.10.2016 г. съдът, изслушал
докладваното в з.з. на 11.10.2016 г. дело, не е допуснал касационно
обжалване.

Т.д. № 65/2017г. е образувано на 12.01.2017 г. по касационна
жалба срещу решение по т.дело № 220/2017 по описа на Апелативен съд
- София, регистрирана в съда на 08.01.2017 г. Разпределено е на съдия
Росица Ковачева  на 12.01.2017  г.  С определение от 11.04.2017 г. съдът,
изслушал докладваното в з.з. на 04.04.2017г. дело, не е допуснал
касационно обжалване.

Търговски дела, образувани преди 01.01.2016г.
и неприключени към 01.10.2018г.

 От справката, изготвена от секретаря на колегия „Търговски
съдопроизводства“ се установи, че няма дела от този вид.

Спрени производства по търговски дела,
образувани през 2016г. и през 2017г.

От справката, изготвена от секретаря на колегия „Търговски
съдопроизводства“ се установи, че няма спрени производства по дела на
доклад на съдия Ковачева.
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Търговски дела, образувани през 2016 г. и през 2017 г.,
по които е отменен хода по същество

От справката, изготвена от секретаря на колегия „Търговски
съдопроизводства“ се установи, че няма дела с отменен ход по същество
на доклад на съдия Ковачева.

Частни търговски дела

Т.д. № 43/2016г. е образувано на 13.01.2016 г. по частна
касационна жалба срещу определение по т.дело № 17/2015г. по описа на
Апелативен съд- Пловдив, регистрирана в съда на 07.01.2016 г.
Разпределено е на съдия Росица Ковачева на 13.01.2016 г. С определение
от 22.01.2016 г. съдът, изслушал докладваното в з.з. на 20.01.2016 г.
дело, е потвърдил определението, с което е върната обратно частната
жалба.

Т.д. № 217/2017 г. е образувано на 01.02.2017 г. по частна  жалба
срещу определение по т.дело № 920/2017г. по описа на Апелативен съд –
София, регистрирана в съда на 27.01.2017 г.  Разпределено е на съдия
Росица Ковачева на 01.02.2017 г. С определение от 08.02.2017 г. съдът,
изслушал докладваното в з.з. на 07.02.2017 г. дело, не е допуснал
касационно обжалване.

Всичко свършени дела с определения от съдебните състави
във Второ отделение, ТК, по  докладчици:

Видно от предоставените данни от началник отдел „ИСКСС“ на
ВКС Индивидуални параментри за магистратите – движение на дела,
статистически данни за 2016г. и 2017г., информацията за постановените
определения от съдебните състави в отделението е следната:

За 2016г.
 съдия -докладчик                  бр.  определения
Ваня Алексиева                                   97
Николай Марков                               184
Светла Чорбаджиева                          73
Татяна Върбанова                             162
Боян Балевски                                   172
Петя Хорозова                                  189
Камелия Ефремова                           115
Бонка Йонкова                                  172
Евгений Стайков                               177
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Емилия Василева                               184
Костадинка Недкова                          205
Анна Баева                                        182
Росица Ковачева                               172

За 2017г.

  съдия -докладчик                  бр.  определения
Ваня Алексиева                                102
Николай Марков                              168
Светла Чорбаджиева                        199
Татяна Върбанова                            157
Боян Балевски                                  163
Петя Хорозова                                 169
Камелия Ефремова                          168
Бонка Йонкова                                 161
Евгений Стайков                             165
Емилия Василева                             147
Костадинка Недкова                       151
Анна Баева                                      155
Росица Ковачева                               64

Търговски дела, разгледани в о.с.з., по които решението е
постановено след едномесечен срок от съдебните състави във Второ
отделение, ТК, по докладчици:

Видно от предоставените от началник отдел „ИСКСС“ на ВКС
данни за делата, образувани през 2016 и 2017г. в ТК, информацията за
постановените решения от съдебните състави в отделението след
едномесечния срок, към 24.01.2019г. е следната:

съдия -докладчик   2016г.  2017г.

Ваня Алексиева                            13  бр. дела                      17  бр. дела
Николай Марков                          10  бр. дела                      10  бр. дела
Светла Чорбаджиева                    17  бр. дела                        8  бр. дела
Татяна Върбанова                          8  бр. дела                      10  бр. дела
Боян Балевски                                0  бр. дела                        2  бр. дела
Петя Хорозова                              18  бр. дела                     11   бр. дела
Камелия Ефремова                        8  бр. дела                        8   бр. дела
Бонка Йонкова                               5  бр. дела                      12   бр. дела
Евгений Стайков                           1  бр. дела                        3   бр. дела
Емилия Василева                         11  бр. дела                     14   бр. дела
Костадинка Недкова                   14  бр. дела                       9    бр. дела
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Анна Баева                                   15  бр. дела                     11    бр. дела
Росица Ковачева                          0  бр. дела                        -

КОНСТАТАЦИИ:

Видно от предоставените от началник на отдел „ИСКСС“ на ВКС
справки за постановените съдебни решения по дела, образувани 2016г. и
2017г., към 24.01.2019г., както и за всичко свършени дела с определения
през 2016г. и 2017г., по съдии- докладчици във Второ отделение, ТК на
ВКС, информацията е следната:

Съдия Ваня Алексиева е постановила за 2016г. решения по 15 бр.
дела – по  2 от делата решенията са постановени в едномесечен срок, по
5 от делата решенията са постановени до 3 месеца и по 8 от делата
решенията са постановени над 3 месеца - до 106 дни след едномесечния
срок (пр. - по т.д. № 1068/2016г.).

За 2017г. съдия Алексиева  е постановила  решения по 20 бр. дела
– по 3 от делата решенията са постановени в едномесечен срок, по 14 от
делата решенията са постановени до 3 месеца и по 3 от делата
решенията са постановени над 3 месеца - до 95 дни след едномесечния
срок (пр.-по т.д. № 1744/2017г.).

В проверявания период е постановила общо 199 определения,
съответно 97 определения през 2016 г. и 102 определения през 2017 г.

Съдия Николай Марков е постановил за 2016г. решения по 13
бр. дела – по  3 от делата решенията са постановени в едномесечен срок,
по 9 от делата решенията са постановени до 3 месеца и по 1 дело
решението е постановено над 3 месеца - 69 дни след едномчесечния срок
(т.д. № 307/2016г.).

За 2017г. съдия Марков  е постановил  решения по 18 бр. дела – по
8 от делата решенията са постановени в едномесечен срок, по 7 от делата
решенията са постановени до 3 месеца и по 3 от делата решенията са
постановени над 3 месеца - до 63 дни след едномесечния срок (пр.-по
т.д. № 2951/2017г.).

В проверявания период е постановил общо 352 определения,
съответно 184 определения през 2016 г. и 168 определения през 2017 г.

Съдия Светла Чорбаджиева е постановила за 2016г. решения по
20 бр. дела – по 3 от делата решенията са постановени в едномесечен
срок, по 2 от делата решенията са постановени до 3 месеца и по 15 от
делата решенията са постановени над 3 месеца - до 505 дни след
едномесечния срок (пр.-по т.д. № 2377/2016г.).

За 2017г. съдия Чорбаджиева  е постановила  решения по 13 бр.
дела – по  5 от делата решенията са постановени в едномесечен срок, по
1 дело решението е постановено до 3 месеца и по 7 от делата решенията
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са постановени над 3 месеца - до 132 дни след едномесечния срок (пр.-
по т.д. № 230/2017г.).

В проверявания период е постановила общо 272 определения,
съответно 73 определения през 2016 г. и 199 определения през 2017 г.

Съдия Татяна Върбанова е постановила за 2016г. решения по 16
бр. дела – по  8 от делата решенията са постановени в едномесечен срок,
по 6 от делата решенията са постановени до 3 месеца и по 2 от делата
решенията са постановени над 3 месеца - до 87 дни след едномесечния
срок (пр.-по т.д. № 1791/2016г.).

За 2017г. съдия Върбанова  е постановила  решения по 17 бр. дела
– по  7 от делата решенията са постановени в едномесечен срок, по 10 от
делата решенията са постановени до 3 месеца. Няма дела, по които
решенията са постановени над 3 месеца.

В проверявания период е постановила общо 319 определения,
съответно 162 определения през 2016 г. и 157 определения през 2017 г.

Съдия Боян Балевски е постановил за 2016г. решения по 16  бр.
дела – всички в едномесечен срок.

За 2017г. съдия Балевски  е постановил  решения по 24 бр. дела –
по 22 от делата решенията са постановени в едномесечен срок, по 2 от
делата решенията са постановени до 3 месеца. Няма дела, по които
решенията са постановени над 3 месеца.

В проверявания период е постановил общо 335 определения,
съответно 172 определения през 2016 г. и 163 определения през 2017 г.

Съдия Петя Хорозова е постановила за 2016г. решения по 20 бр.
дела – по  2 от делата решенията са постановени в едномесечен срок, по
8 от делата решенията са постановени до 3 месеца и по 10 от делата
решенията са постановени над 3 месеца- до 245 дни след едномесечния
срок (пр.-по т.д. № 2180/2016г.).

За 2017г. съдия Хорозова  е постановила  решения по 12 бр. дела –
по  1 дело решението е постановено в едномесечен срок, по 6 от делата
решенията са постановени до 3 месеца и по 5 от делата решенията са
постановени над 3 месеца - до 164 дни след едномесечния срок (пр.-по
т.д. № 1008/2017г.).

В проверявания период е постановила общо 358 определения,
съответно 189 определения през 2016 г. и 169 определения през 2017 г.

Съдия Камелия Ефремова е постановила за 2016г. решения по 9
бр. дела – по  1 дело решението е постановено в едномесечен срок, по 8
от делата решенията са постановени до 3 месеца.  Няма дела, по които
решенията са постановени над 3 месеца.

За 2017г. съдия Ефремова  е постановила  решения по 13 бр. дела –
по  5 от делата решенията са постановени в едномесечен срок, по 8 от
делата решенията са постановени до 3 месеца. Няма дела, по които
решенията са постановени над 3 месеца.
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В проверявания период е постановила общо 283 определения,
съответно 115 определения през 2016 г. и 168 определения през 2017 г.

Съдия Бонка Йонкова е постановила за 2016г. решения по 13 бр.
дела – по  8 от делата решенията са постановени в едномесечен срок, по
4 от делата решенията са постановени до 3 месеца и по 1 дело решението
е постановено над 3 месеца - 65 дни след едномесечния срок (по т.д. №
1407/2016г.).

За 2017г. съдия Йонкова  е постановила  решения по 17 бр. дела –
по  5 от делата решенията са постановени в едномесечен срок, по 9 от
делата решенията са постановени до 3 месеца и по 3 от делата
решенията са постановени над 3 месеца до 75 дни след едномесечния
срок (пр.-по т.д. № 1739/2017г.).

В проверявания период е постановила общо 333 определения,
съответно 172 определения през 2016 г. и 161 определения през 2017 г.

Съдия Евгений Стайков е постановил за 2016г. решения по 12
бр. дела – по  11 от делата решенията са постановени в едномесечен срок
и по едно дело решението е постановено до 3 месеца. Няма дела, по
които решенията са постановени над 3 месеца.

За 2017г. съдия Стайков  е постановил  решения по 13 бр. дела –
по 10 от делата решенията са постановени в едномесечен срок, по 3 от
делата решенията са постановени до 3 месеца. Няма дела, по които
решенията са постановени над 3 месеца.

В проверявания период е постановил общо 342 определения,
съответно 177 определения през 2016 г. и 165 определения през 2017 г.

Съдия Емилия Василева е постановила за 2016г. решения по 18
бр. дела – по  7 от делата решенията са постановени в едномесечен срок,
по 6 от делата решенията са постановени до 3 месеца и по 5 от делата
решенията са постановени над 3 месеца - до 96 дни след едномесечния
срок (пр.-по т.д. № 1156/2016г.).

За 2017г. съдия Василева  е постановила  решения по 18 бр. дела –
по 4 от делата решенията са постановени в едномесечен срок, по 11 от
делата решенията са постановени до 3 месеца и по 3 от делата
решенията са постановени над 3 месеца - до 70 дни след едномесечния
срок (пр.-по т.д. № 555/2017г.).

В проверявания период е постановила общо 331 определения,
съответно 184 определения през 2016 г. и 147 определения през 2017 г.

Съдия Костадинка Недкова е постановила за 2016г. решения по
17 бр. дела – по  3 от делата решенията са постановени в едномесечен
срок, по 9 от делата решенията са постановени до 3 месеца и по 5 от
делата решенията са постановени над 3 месеца - до 134 дни след
едномесечния срок (пр.-по т.д. № 2667/2016г. и т.д. № 1950/2016г.).

За 2017г. съдия Недкова  е постановила  решения по 10 бр. дела –
по  1 дело решението е постановено в едномесечен срок, по 6 от делата
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решенията са постановени до 3 месеца и по 3 от делата решенията са
постановени над 3 месеца - до 160 дни след едномесечния срок (пр.-по
т.д. № 1014/2017г.).

В проверявания период е постановила общо 356 определения,
съответно 205 определения през 2016 г. и 151 определения през 2017 г.

Съдия Анна Баева  е постановила за 2016г. решения по 16 бр.
дела – по  1 дело решението е постановено в едномесечен срок, по 4 от
делата решенията са постановени до 3 месеца и по 11 от делата
решенията са постановени над 3 месеца - до 102 дни след едномесечния
срок (пр.-по т.д. № 2228/2016г.).

За 2017г. съдия Баева  е постановила  решения по 14 бр. дела – по
3 от делата решенията са постановени в едномесечен срок, по 4 от делата
решенията са постановени до 3 месеца и по 7 от делата решенията са
постановени над 3 месеца - до 118 дни след едномесечния срок (пр.-по
т.д. № 1513/2017г.).

В проверявания период е постановила общо 337 определения,
съответно 182 определения през 2016 г. и 155 определения през 2017 г.

Съдия Росица Ковачева е постановила за 2016г. решения по 7
бр. дела – всички в едномесечен срок.

За 2017г. съдия Ковачева няма дела, образувани през същата
година, по които е постановено решение.

В проверявания период е постановила общо 236 определения,
съответно 172 определения през 2016 г. и 64 определения през 2017 г.

Към момента на проверката, видно от предоставената от началник
отдел „ИСКСС“ на ВКС справка за дела, образувани през 2016г. и
2017г.,  без постановен съдебен акт след едномесечния срок към
24.01.2019г., по съдии-докладчици във Второ отделение, Търговска
колегия, информацията е следната:

Съдия Ваня Алексиева - по 1 дело не е постановен съдебния акт
91 дни след едномесечния срок към 24.01.2019г.  - т.д.№ 2905/2017г.,
решението е постановено след справката - на 12.02.2019г..

Съдия Светла Чорбаджиева - по 1 дело не е постановен съдебния
акт 13 дни след едномесечния срок към 24.01.2019г. - т.д.№ 1252/2017г.,
решението е постановено след справката - на 11.04.2019г.

Съдия Татяна Върбанова - по 2 дела не са постановени
съдебните актове – 61 след едномесечния срок към 24.01.2019г. - т.д. №
2643/2017г., решението е постановено след справката - на 13.03.2019г. и
т.д. № 2839/2017г. - 61 след едномесечния срок към 24.01.2019г.,
решението е постановено след справката - на 11.02.2019г.

Съдия Петя Хорозова – по 3 дела не са постановени съдебните
актове – 97 дни след едномесечния срок към 24.01.2019г. по т.д. №
1603/2017г., делото е обявено за решаване на 19.09.2018г., решението не
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е постановено към 12.07.2017г.; гр.д. № 2363/2017г. -27 дни след
едномесечния срок към 24.01.2019г., решението е постановено след
справката – на 10.05.2019г.; гр.д. № 2729/2017г. – 27 дни след
едномесечния срок към 24.01.2019г., решението е постановено след
справката- на 18.06.2019г.

Съдия Бонка Йонкова - по 1 дело не е постановен съдебния акт –
55 дни след едномесечния срок към 24.01.2019г. - т.д.№ 3132/2017г.
Решението е постановено след справката - на 28.01.2019г.

Съдия Емилия Василева – по 2 дела не са постановени съдебните
актове – 91 дни след едномесечния срок към 24.01.2019г. по т.д. №
1599/2017г. - решението е постановено след справката - на 27.03.2017г. и
62 дни след едномесечния срок към 24.01.2019г. по т.д. № 2931/2017г.  -
решението е постановено след справката - на 29.01.2019г.;

Съдия Костадинка Недкова – по 5 дела не са постановени
съдебните актове – 91 дни след едномесечния срок към 24.01.2019г. по
т.д. № 1053/2016г. - решението е постановено след справката - на
11.02.2019г.; 62 дни след едномесечния срок към 24.01.2019г. по т.д. №
2742/2017г. - решението е постановено след справката - на 06.02.2019г.;
62 дни след едномесечния срок към 24.01.2019г. по т.д.№ 2843/2017г.,
решението е постановено след справката - на 30.01.2019г; 13 дни след
едномесечния срок към 24.01.2019г. по т.д. № 3180/2017г. - решението е
постановено след справката - на 11.02.2019г.; 62 дни след едномесечния
срок към 24.01.2019г. по т.д. № 2429/2017г. - решението е постановено
след справката - на 06.02.2019г..

Съдия Анна Баева  - по 2 дела не са постановени съдебните
актове – 91 дни след едномесечния срок към 24.01.2019г. по т.д. №
2832/2017г. -решението е постановено след справката - на 28.03.2019г. и
т.д. № 2023/2017г. 91 дни след едномесечния срок към 24.01.2019г. -
решението е постановено след справката - на 15.02.2019г.

 Установеното в хода на извършената комплексна планова
проверка по граждански дела и търговски дела води до следните

ОБЩИ   КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА
ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД,

ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ И ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ

Общото организационно и административно ръководство на
Върховния касационен съд се осъществява от съдия Лозан Панов –
председател на Върховния касационен съд, избран с решение по
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протокол № 4 на Висшия съдебен съвет от 29.01.2015г. и Указ № 10 на
Президента на Република България (обн., ДВ, бр. 10 от 03.02.2015г.),
съобразно предвидените по чл. 114 от Закона за съдебната власт
правомощия. Заместник - председатели на ВКС и ръководители на
Гражданска колегия и на Търговска колегия, за периода на проверката
2016г. - 2017г., са били съответно съдия Красимир Влахов, избран за
заместник-председател и ръководител на ГК на ВКС с решение по
протокол № 14 на ВСС от 05.04.2012г. и съдия Дария Проданова,
избрана за заместник-председател и ръководител на ТК на ВКС с
решение по протокол № 1 на ВСС от 14.01.2016г., допълнено с решение
по протокол № 3 на ВСС от 21.01.2016г.

 В Гражданска колегия на ВКС, структурирана в четири отделения,
работещите към 31.12.2016г. съдии са 51 бр. /в това число трима
командировани съдии/, разпределени както следва: в Първо отделение –
9 съдии; във Второ отделение – 9 съдии, включително зам.-
председателят на ВКС и ръководител на Гражданската колегия; в Трето
отделение – 15 съдии и в Четвърто отделение – 18 съдии. Съдебните
служители в Гражданската колегия към 31.12.2016г. са 50 бр., от които
13 съдебни помощници.

Към 31.12.2017г. в Гражданска колегия на ВКС са работили 48
съдии, разпределени по отделения, както следва: в Първо отделение – 9
съдии; във Второ отделение – 9 съдии, включително зам. - председателят
на ВКС и ръководител на Гражданската колегия; в Трето отделение – 15
съдии; в Четвърто отделение – 15 съдии. Съдебните служители в
Гражданска колегия към 31.12.2017г. са 47, от които 15 бр. съдебни
помощници.

В Търговска колегия на ВКС, структурирана в две отделения, през
периода на проверката /2016г. – 21017г./ са работили 24 съдии,
първоначално разпределени както следва: в Първо отделение – 12 съдии
и във Второ отделение – 12 съдии. Впоследствие, считано от
06.10.2017г. в Първо отделение са работили 10 съдии, разпределени в
три постоянни състави, а във Второ отделение  - 12 съдии, разпределени
в четири постоянни състави. Съдебните служители в Търговска колегия
към 31.12.2016г. са 23 бр. по щат, от които 7 бр. съдебни помощници.
През 2017г. в Търговската колегия на ВКС са работили 22 бр. съдебни
служители, а в края на същата година – 21 бр., от които 7 бр. съдебни
помощници.

Материалните условия, в които работят съдиите и съдебните
служители не са на необходимото ниво за върховна съдебна инстанция.
Съществуващите битови проблеми на всички съдебни органи, които
работят в сградата на Софийската съдебна палата в това число и на
съдиите от Върховния касационен съд са известни на органите в и извън
съдебната система и на гражданите. Необходими са неотложни,
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конкретни инициативи и действия от компетентните органи
/председателят на ВКС, ВСС и МС/ за решаване на проблема.

Установено бе, че създадената в Гражданската колегия и в
Търговската колегия на ВКС вътрешна организация на
административната дейност и на съдопроизводството, предмет на
извършената комплексна планова проверка, възложена със заповед на
главния инспектор на ИВСС, е на необходимото високо ниво.
Организацията на административната дейност на съда се извършва въз
основа на заповеди и разпореждания на председателя на ВКС или на
негови заместници и при спазване на Закона за съдебната власт и на
Правилника за администрацията на ВКС.

Функционирането на създадената структура в  Гражданска колегия
според правната материя е регулирано със Заповед № 1015 от
27.05.2008г. на председателя на ВКС, с която е разпоредено
постъпващите след 01.01.2009г. дела в ГК на ВКС да се разпределят по
реда на чл. 9 от ЗСВ основно в две групи гражданскоправни спорове: в
Първо гражданско отделение и във Второ гражданско отделение –
вещни спорове и делби, а в Трето гражданско отделение и в Четвърто
гражданско отделение – облигационни, трудови и други спорове.

В Търговската колегия се разглеждат различни по характер и
процедура дела – касационни, частни производства и молби за отмяна,
свързани с търговски спорове, дружествено право, несъстоятелност,
както и искови молби по чл. 48, ал. 1 вр. чл. 47 ЗМТА, колективни
искове, дела за политически партии и вероизповедания, спорове по чл.
25, ал. 4 ЗЮЛНЦ.

Разпределението на съдиите в Гражданска колегия, по отделения и
постоянни състави е регулирано със Заповед № 2141/29.09.2017г. на
председателя на ВКС, на основание чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, считано от
02.10.2017г., както следва:

Първо гражданско отделение:
Първи съдебен състав – съдия Бранислава Павлова, съдия Теодора

Гроздева и съдия Владимир Йорданов;
Втори съдебен състав – съдия Жанин Силдарева, съдия Дияна

Ценева и съдия Ваня Атанасова;
Трети съдебен състав – съдия Маргарита Соколова, съдия

Светлана Калинова и съдия Гълъбина Генчева.
Второ гражданско отделение:
Първи съдебен състав – съдия Красимир Влахов, съдия Камелия

Маринова и съдия Веселка Марева;
Втори съдебен състав – съдия Емануела Балевска, съдия Снежанка

Николова и съдия Гергана Никова;
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Трети съдебен състав – съдия Пламен Стоев, съдия Златка Русева
и съдия Здравка Първанова.

Трето гражданско отделение:
Първи съдебен състав – съдия Светла Димитрова, съдия Геника

Михайлова и съдия Даниела Стоянова;
Втори съдебен състав – съдия Симеон Чаначев, съдия Диана

Хитова и съдия Александър Цонев;
Трети съдебен състав – съдия Мария Иванова, съдия Жива Декова

и съдия Маргарита Георгиева;
Четвърти съдебен състав – съдия Марио Първанов, съдия Илияна

Папазова и съдия Майя Русева;
Пети съдебен състав – съдия Емил Томов, съдия Драгомир

Драгнев и съдия Геновева Николаева.
Четвърто гражданско отделение:
Първи съдебен състав – съдия Бойка Стоилова, съдия Мими

Фурнаджиева и съдия Велислав Павков;
Втори съдебен състав – съдия Стоил Сотиров, съдия Василка

Илиева и съдия Зоя Атанасова;
Трети съдебен състав – съдия Борислав Белазелков, съдия Борис

Илиев и съдия Димитър Димитров;
Четвърти съдебен състав – съдия Светла Цачева, съдия Албена

Бонева и съдия Боян Цонев;
Пети съдебен състав – съдия Веска Райчева, съдия Светла

Бояджиева и съдия Ерик Василев.

Разпределението на съдиите от Търговска колегия на ВКС, по
състави е регулирано със Заповед № 2142/29.09.2017г. на председателя
на ВКС, на основание чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗСВ и с оглед решение на
Пленума на ВКС от 25.09.2017г., считано от 06.10.2017г., както следва:

Първо търговско отделение:
Първи съдебен състав – съдия Дария Проданова, съдия Радостина

Караколева, съдия Емил Марков, съдия Ирина Петрова;
Втори съдебен състав – съдия Тотка Калчева, съдия Вероника

Николова, съдия Кристияна Генковска;
Трети съдебен състав – съдия Елеонора Чаначева, съдия Росица

Божилова, съдия  Людмила Цолова.
Второ търговско отделение:
Първи съдебен състав – съдия Ваня Алексиева, съдия Николай

Марков, съдия Светла Чорбаджиева;
Втори съдебен състав – съдия Татяна Върбанова, съдия Боян

Балевски, съдия Петя Хорозова;
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Трети съдебен състав – съдия Камелия Ефремова, съдия Бонка
Йонкова, съдия Евгений Стайков;

Четвърти съдебен състав – съдия Емилия Василева, съдия
Костадинка Недкова, съдия Анна Баева.

Организацията по отношение работата на петчленните състави е
регламентирана със Заповед № 170 от 01.02.2013г., изменена със
Заповед № 1950 от 04.12.2013г. на председателя на ВКС, според която
при спор за подсъдност между Върховния касационен съд и Върховния
административен съд, повдигнат от състав на ВКС, както и при спор за
подсъдност между общ и административен съд, повдигнат от общия съд,
се образува частно дело по описа на съответната колегия на ВКС,
съобразно предметната й компетентност, което се разглежда от смесен
състав, включващ трима съдии - представители на ВКС /един от които -
докладчик/ и двама съдии - представители на ВАС.

Организацията по образуването и разпределението на делата е
възложено на заместниците на председателя на ВКС и ръководители на
колегии. При неяснота на коя от двете колегии следва да се разпредели
делото, въпросът се решава съвместно от заместник-председателите,
като при невъзможност за постигане на съгласие, случаят се докладва на
председателя на ВКС. Разпределението на делата за определяне на съдии
- докладчици се извършва при спазване принципа на случайния подбор
чрез електронно разпределение съобразно поредността на постъпването
на делата между съдиите от съответната колегия, регламентирано с чл. 9
от Закона за съдебната власт. При петчленните състави, другите двама
представители на ВКС в смесения състав са членовете на постоянния
съдебен състав, в който участва съдията-докладчик.

Необходимата организация на работата е създадена и по
отношение разпределението на съдебните помощници в Гражданска
колегия и в Търговска колегия на ВКС. С разпореждане № 6 от
13.01.2016г. на зам.- председателя на ВКС и ръководител на Гражданска
колегия, изменено с Разпореждане № 37 от 04.04.2016г. на зам. -
председателя на ВКС и ръководител на Гражданска колегия, е
извършено разпределение на съдебните помощници, за подпомагане на
съдиите в Гражданска колегия. С разпореждане № 1 от 04.01.2017г. на
зам.- председателя на ВКС и ръководител на Търговска колегия е
извършено разпределение на съдебните помощници, за подпомагане на
съдиите в Търговска колегия.

Със Заповед № 974 от 24.06.2015г. на председателя на ВКС са
утвърдени Правила за насрочване на делата в Гражданска и Търговска
колегии на ВКС, като месечно на всеки съдия е предвидено да се
насрочват по 3 закрити заседания и не по-малко от 1 открито заседание.
Наредено е в едно закрито заседание да се насрочват по 4 дела на съдия,
а в едно открито заседание – по 3 дела на съдия. Посочено е, че ако
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заседателният график на съответния съдия за открити заседания не е
попълнен, по преценка на председателя на отделението на свободната,
близка дата може да се насрочват дела, изискващи бързо произнасяне.

Със Заповед № 839 от 18.05.2016г. на председателя на ВКС е
изменена т. 2 от Заповед № 974 от 24.06.2015г., с която са утвърдени
Правилата за насрочване на делата в Гражданска колегия и Търговска
колегия на ВКС, като е наредено за закрито заседание вместо по 4 бр.
дела да се насрочват по 3 бр. дела.

Съгласно цитираните правила, не се насрочват открити и закрити
заседания през следните периоди на годината: първата половина на м.
януари, втората половина на м. юни, първата половина на м. септември и
втората половина на м. декември. През останалата половина от
посочените месеци се насрочват по две заседания на съдия, от които
поне едно открито.

Съдиите от Гражданска колегия са заседавали в шест зали през
2016г. и 2017г., от понеделник до четвъртък. През същия период,
съдиите от Търговска колегия са заседавали в една зала – Първо
търговско отделение – в понеделник /сутрин/, а Второ търговско
отделение – във вторник и сряда /сутрин/.

Ежегодно, с разпореждане на зам.-председателя на ВКС, в
изпълнение на изискванията на ЗСВ за осигуряване организацията на
работата на ВКС за разглеждането на делата през периода на съдебната
ваканция, съобразно изискването по чл. 329 ЗСВ и за осигуряване
възможността на съдиите да ползват платения си годишен отпуск, е
създавана необходимата организация и са определяни съдиите от
съответното отделение, които по заместване да отговарят за
образуването и разпределението на постъпващите през този период
дела.

Във Върховния касационен съд се прилагат Вътрешни правила за
случайното разпределение на делата във ВКС, утвърдени със Заповед №
2492/ 23.12.2015г. на председателя на съда.

През проверявания период електронното разпределение се е
извършвало в рамките на отделенията, колегиите или измежду всички
съдии във ВКС, чрез системата за случайно разпределение на делата.
Управлението на процеса по случаен избор на съдия-докладчик се
извършва от председателя на съда, ръководителите на колегии или от
председател на отделение, а техническите действия, чрез които делата се
разпределят на случаен принцип, се извършва от оправомощени за това
служители от специализираната администрация на съда. Всеки един от
оправомощените съдебни служители изготвя, отпечатва и подписва
протокол за избор на докладчик.
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Констатирано бе, че процентът натовареност при първоначалното
разпределение на делата, регламентиран с вътрешните правила и с
нарочни заповеди на председателя на съда, е както следва:

Съгласно Заповед № 620/24.04.2013г. на председателя на ВКС на
основание чл. 114, ал. 1, т. 4 от ЗСВ е наредено в програмата за
разпределение на делата на случаен принцип да се заложи натовареност
за касационни дела - 50% за заместниците на председателя и
ръководители на колегии и 75% за председателите на отделения, като
същите се изключат от разпределение на частни дела. С решение на
Общото събрание на Търговска колегия на ВКС по протокол № 3 от
29.04.2013г., на съдия Радостина Караколева по причини, посочени в
акта, е намалена натовареността при първаначалното разпределение на
делата, сравнима с натовареността на председател на отделение,
регламентирана със Заповед № 620/24.04.2013г. на председателя на ВКС
- за касационните дела – 75 %, а за частните дела е изключена от
разпределение.

Правилата за натовареността на съдиите от ВКС са приети на
14.12.2016г. от Пленума на ВКС, на основание чл. 111, ал. 2, т. 5 от ЗСВ.
Според цитираните правила, заместниците на председателя участват в
разпределението на дела в съответната колегия с 50% натовареност, като
са изключени от разпределение на частни дела. Председателите на
отделения участват в разпределението на дела в съответната колегия със
75% натовареност, като са изключени от разпределение на частни дела.
Във всички случаи, при които поради извънредна служебна заетост,
здравословни или други причини е налице необходимост разпределянето
на нови дела на съдия от ВКС да бъде временно преустановено или
намалено, то е предвидено това да се извършва с мотивирано
разпореждане на съответния зам.-председател на ВКС и ръководител на
колегия, а в случай, че такава необходимост е налице за период, по-
дълъг от един месец - с решение на Общото събрание на съответната
колегия.

Съгласно чл. 130, ал. 2 ЗСВ, Тълкувателните актове на ВКС имат
задължителна, обвързваща сила, за органите на съдебната и
изпълнителната власт, за органите на местното самоуправление, както и
за всички органи, които издават административни актове.
Тълкувателната дейност на ВКС за периода на проверката с участието на
съдии от Гражданска колегия, обхваща за 2016г. четири образувани
тълкувателни дела и шест свършени тълкувателни дела. През 2017г.
новообразуваните тълкувателни дела са шест, а свършените са пет
тълкувателни дела. През 2016г. няма образувани и свършени
тълкувателни дела с участието на съдии от Търговска колегия. През
2017г. има едно новообразувано тълкувателно дело, няма свършени
тълкувателни дела. През 2016г. пред ОСГТК са образувани четири
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тълкувателни дела, а свършени са три тълкувателни дела. През 2017г.
пред ОСГТК са образувани осем тълкувателни дела, свършени са пет
тълкувателни дела. Образуваните и свършените тълкувателни дела за
периода на проверката в Гражданска колегия и в Търговска колегия на
ВКС са подробно описани в обстоятелствената част на настоящия акт.

През 2016г. за съвместно разглеждане от общите събрания на ВКС
и ВАС е образувано едно дело по искане от председателите на ВКС и
ВАС, за приемане на тълкувателно постановление по въпроса: „На кой
съд са подсъдни делата, образувани по искове с правна квалификация
чл. 71, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за защита от дискриминацията, за
установяването на нарушението по този закон, респективно за осъждане
на ответника да преустанови нарушението и да възстанови положението
преди нарушението, както и да се въздържа в бъдеще от по-нататъшни
нарушения?” - (т.д. № 1/2016 г.). През същата година е свършено едно
тълкувателно дело - т.д. № 1/2015г., образувано по искане от
председателите на ВКС и ВАС, за приемане на тълкувателно
постановление по въпроса: „Какъв е порокът на съдебен акт, постановен
от съд, който не е компетентен по правилата на подведомствеността,
разпределящи делата между гражданските и административните
съдилища?”. С Тълкувателно постановление № 1 от 29.09.2016г.,
Общото събрание на съдиите от ГК и ТК  на ВКС и Общото събрание на
съдиите от І –ва колегия и ІІ-ра колегия на ВАС са приели, че съдебен
акт, постановен от съд, който не е компетентен по правилата на
подведомствеността, разпределящи делата между гражданските и
административните съдилища, е недопустим.

През 2017г. тълкувателната дейност на ВКС включва и две дела за
съвместно разглеждане от общите събрания на ВКС и ВАС.
Тълкувателно дело № 1/2017г. е образувано по искане на председателя
на Висшия адвокатски съвет, за приемане на тълкувателно
постановление по въпроса: „Изпратената покана за доброволно
изпълнение до длъжника, прекъсва ли давността по смисъла на чл. 116,
б. "в" ЗЗД, независимо от изпълнителното производство, в хода на което
е отправена поканата?” и т.д. № 2/2017 г., образувано по искане от
председателите на ВАС и ВКС, за приемане на тълкувателно
постановление по въпроси за подсъдност на дела, образувани по жалби
срещу кметове на общини по § 15, ал. 3 ПЗРЗИД на ЗСПЗЗ за
прекратяване на договори за наем или аренда на пасища, мери и ливади
от държавния и общинския поземлен фонд, които в срока по ал. 1 и 2 не
са приведени в съответствие с чл. 37, ал. 1 и 4 ЗСПЗЗ?", както и за
подсъдност на дела, образувани по жалби срещу отказ на кмета на
общината за издаване на удостоверение и скица по чл. 13, ал. 4-6
ППЗССПЗЗ?”. През същата година няма свършени тълкувателни дела,
образувани за съвместно разглеждане между ВАС и ВКС.
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Ежегодно в Бюлетина „Съдебна практика на ВКС“ са публикувани
тълкувателни постановления и търкувателни решения, с приемането на
които с усилията на съдиите от Гражданска и от Търговска колегии на
ВКС е преодолявана противоречива или неправилна практика по
тълкуването и прилагането на закона.

Направените в хода на проверката констатации относно отчетните
доклади за 2016г. и 2017г. на Гражданска колегия на ВКС водят до
споделяне на извода от отчетния доклад на съда за същата година, че
съдебните състави в колегията работят в условията на висока
натовареност по отношение на общия брой на делата за разглеждане.
През 2016г. общият брой дела за разглеждане през годината е бил 7859
броя, като всеки съдия от ГК е участвал в разглеждането средно по 300
дела и е бил докладчик средно по 100 свършени дела. През 2017г.
общият брой дела за разглеждане през годината е бил 7922 броя, като
всеки съдия от колегията е участвал в разглеждането средно по 330 дела
и е бил докладчик средно по 110 свършени дела.

Данните сочат, че съдиите от Търговска колегия на ВКС работят в
условията на по - висока натовареност, съпоставено с Гражданска
колегия на ВКС: общият брой свършени дела през 2016г. (3463) спрямо
броя на съдиите (24) показва, че всеки съдия е разгледал средно по 144
бр. дела и същевременно е участвал като член на тричленен съдебен
състав при постановяването на актовете по 432 бр. дела.

Същото съотношение в натовареността между двете колегии се е
запазило и през 2017г., когато от данните досежно общият брой
свършени дела през годината ( 3197) и броят на съдиите в Търговската
колегия (24 съдии) е видно, че всеки съдия е разгледал средно по 133 бр.
дела и същевременно е участвал като член на тричленен състав при
постановяването на актовете по 399 бр. дела.

Анализът на данните води до извод за висока натовареност на
съдиите от Гражданска колегия и още по-висока натовареност на
съдиите в Търговска колегия на ВКС. Изводът за висока натовареност на
двете колегии във ВКС е обоснован с броя на разпределените и
свършени граждански и търговски дела без да се отчита тяхната правна
сложност, както и с тълкувателната дейност. Същевременно, наред с
основната си правораздавателна дейност, следва да се съобрази, че
съдиите от двете колегии са изпълнявали и редица други допълнителни
дейности, свързани с участие в семинари, национални и международни
форуми и съвещания, обучения, годишни отчетни събрания на
съдилищата, изпитни комисии за полагане на държавни изпити по
гражданскоправни науки в Софийския университет „Св. Климент
Охридски“, в Университета за национално и световно стопанство, гр.
София, в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, във
Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“, във
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Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, гр. Варна и в
Бургаския свободен университет, както и участия в комисиите за
получаване на юридическа правоспособност към Министерство на
правосъдието.

Анализът от констатираното в хода на извършената комплексна
планова проверка на Гражданска колегия и на Търговска колегия сочи,
че делата през проверявания двугодишен период са образувани и
разпределяни според изискванията на ПАВКС и Правилата за
разпределяне, образуване и подреждане на делата в Гражданска и
Търговска колегия на ВКС, и са приключени със съдебен акт в срок до
един месец или в разумен тримесечен срок, с установените в
констативната част на акта  изключения.

Организацията на работата в деловодството и в другите служби на
ВКС е уредена с ПАВКС. Съдебните служители от регистратурата и
деловодството са се стремяли да работят съвестно и професионално,
спазвайки изискванията на ПАВКС, вътрешните правила, длъжностните
характеристики, заповедите на председателя на ВКС и разпорежданията
на ръководителите на колегиите. Съдебните служители са обработвали
постъпващите книжа и своевременно са ги докладвали на съдиите.
Забави и неизпълнение на задълженията им не бяха установени.
Призовките и съобщенията по делата също своевременно са подготвяни
и изпращани на страните, а върнатите отрязъци от тях са проверявани и
докладвани веднага. Не бяха констатирани отложени съдебни заседания
заради невръчени или неправилно връчени призовки на страните.
Протоколите от съдебните заседания са изготвени прегледно и
изчерпателно. Постъпващите по делата книжа са прикрепвани
последователно и са номерирани коректно от съдебните служители.
Пропуски и нарушения не се установиха. По всички категории дела в
двете колегии призовките и съобщенията до страните са изпращани в
много кратки срокове – най-често на следващия ден от извършването на
процесуалните действия, за които страните е трябвало да бъдат
уведомени.

Ръководството на съда се е стремяло да създава добри условия за
работа на съдебните служители от служби „Граждански
съдопроизводства“ и „Търговски съдопроизводства“. Съдебните
служители от Гражданска и от Търгавска колегии са полагали усилия
старателно да изпълняват задълженията си и да работят коректно в
условията на екипност. Своевременно са изпълнявани разпорежданията,
определенията и резолюциите на съда от страна на деловодителите и
съдебните серетари.
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Проверката установи, че предвидената и подробно описана в
ПАВКС и в констативната част на акта последователност за подреждане
на книжата по делата се спазва.

В хода на комплексната планова проверка бяха проверени азбучни
указатели, описни книги, срочни книги за открити съдбни заседания,
срочни книги за закрити заседания по допустимост; книги за закрити
заседания, за 2016г. и 2017г.,  на Гражданска колегия и на Търговска
колегия. Книгите са прошнуровани и номерирани. В азбучниците, в
срочните книги за о.с.з. и в книгите за з.з. се съдържа необходимата
информация. Диспозитивите на съдебните актове са вписани точно и
четливо, с изключенията, посочени в констативната част. По част от
книгите липсват данни за ивършени проверки от секретаря на колегията,
на места не са полагани подпис и печат на съда, някои от графите не са
били попълвани или в същите има заличавания. Част от констатираните
пропуските при воденето на деловодните книги бяха отстранени в хода
на извършената проверката.

Проверени бяха на случаен принцип съдебни решения по дела,
образувани в Търговска колегия и в Гражданска колегия, при което бе
установено, че датата на обявяване на съответния съдебен акт съвпада с
датата на обявяването му в срочната книга за открити заседания и с
датата на връщане на делото, удостоверена с подпис от съдебен
служител.

Удачно би било секретарите на служба „Граждански
съдопроизводства“ и „Търговски съдопроизводства” или други изрично
упълномощени от председателя на ВКС длъжностни лица да извършват
периодични проверки на деловодните книги и регистри, което да се
удостоверява с подпис и дата, в края на съответния период или на
календарната година.

Организацията на дейността по образуване и разпределние на
делата във Върховния касационен съд е регламентирана с Правила за
разпределяне, образуване и подреждане на делата в Гражданска колегия
и Търговска колегия на ВКС, утвърдени от председателя на ВКС на
15.02.2013г. Образуването и разпределението на делата е възложено на
заместниците на председателя и ръководители на колегии на ВКС. При
образуване на делото съответният председател на отделение определя и
датата на закритото заседание по чл. 288 или чл. 307, ал. 1 ГПК. Печатът
за образуване на дело е поставян обикновено върху протокола за
извършеното случайно разпределение за определяне на съдия-
докладчик.

Разпределението на делата за определяне на съдия-докладчик е
наредено да се извършва при спазване принципа на случайния подбор
чрез електронно разпределение, съобразно поредността на постъпването
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на делата между съдиите от съответната колегия, според чл. 9 от Закона
за съдебната власт. Използваният програмен продукт за случайно
разпределениена делата във ВКС е Система за случайно разпределение
на делата, разработена, оперирана и поддържана от ВСС.

Електронното разпределение се извършва в рамките на
отделенията, колегиите или измежду всички съдии, чрез електронната
система. За всяко дело оправомощеният съдебен служител от
специализираната администрация е изготвял и подписвал протокол за
случаен избор, който се съдържа по делото.

В хода на извършената комплексна планова проверката не бе
установено нарушение на случайния избор при разпределение на делата
в Гражданска колегия и в Търговска колегия на ВКС през периода
01.01.2016г. – 31.12.2017г. и липси на протоколи от избор на съдия-
докладчик, приложени към всяко дело, удостоверяващи случайния
подбор при разпределението на делата на съдия-докладчик, съобразно
изискването по чл. 9 ЗСВ и утвърдените от председателя на ВКС
вътрешни правила.

Данните за натовареността на Гражданска голегия, по отделения,
сочат следното:

Гражданска колегия –
Висящите дела към 01.01.2016г. са 1561, образуваните дела през

годината са 6298 или общо делата за разглеждане са 7859. От тях
свършените дела са 5087, от 51 съдии.

Висящите дела към 01.01.2017г. са 2665, образуваните дела през
годината са 5257 или общо делата за разглеждане са 7922. От тях
свършените дела са 5289, от 48 съдии.

Първо гражданско отделение -
Висящите дела към 01.01.2016г. са 325, образуваните дела през

годината са 1272 или общо делата за разглеждане са 1597. От тях
свършените дела са 1034.

Висящите дела към 01.01.2017г. са 555, образуваните дела през
годината са 1001 или общо делата за разглеждане са 1556. От тях
свършените дела са 951.

Второ гражданско отделение -
Висящите дела към 01.01.2016г. са 233, образуваните дела през

годината са 1025 или общо делата за разглеждане са 1258. От тях
свършените дела са 771.

Висящите дела към 01.01.2017г. са 470, образуваните дела през
годината са 901 или общо делата за разглеждане са 1369. От тях
свършените дела са 817.
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Трето гражданско отделение-
Висящите дела към 01.01.2016г. са 491, образуваните дела през

годината са 1734 или общо делата за разглеждане са 2225. От тях
свършените дела са 1529.

Висящите дела към 01.01.2017г. са 666, образуваните дела през
годината са 1530 или общо делата за разглеждане са 2196. От тях
свършените дела са 1562.

Четвърто гражданско отделение-
Висящите дела към 01.01.2016г. са 507, образуваните дела през

годината са 2226 или общо делата за разглеждане са 2733. От тях
свършените дела са 1716.

Висящите дела към 01.01.2017г. са 965, образуваните дела през
годината са 1765 или общо делата за разглеждане са 2730. От тях
свършените дела са 1919.

Според предоставените данни за броя на производствата в
Гражданска колегия на ВКС, очертава се тенденция на намаляване на
постъпилите дела и на общия брой дела за разглеждане през втората
проверявана година /с около 1000 бр./ и обратно, на сравнително леко
увеличаване на общия брой свършени дела през 2017г. спрямо 2016г. /с
около 200 бр./ .

От предоставените справки за дейността на ГК се установява, че:
- съдиите в Първо гражданско отделение, работили през двете

години при пълна натовареност, са постановили между 16 и 36 решения
през 2016г. и между 18 и 28 решения през 2017г. Броят на постановените
определения по делата, разглеждани в закрито заседание, е между 32 и
135 през 2016г. и между 82 и 174 през 2017г. Фактите сочат известно
намаляване броя на изготвените съдебни решения и увеличване броя на
изготвените определения през втората от проверяваните години, като
същевременно се отчита относително сходен брой постановени решения
и определения от всеки от съдиите през периода. Данните, събрани при
проверката, водят до извод за увеличаване на постъпленията на  дела и
за изготвени по-голям брой съдебни актове през втората от
проверяваните години, а в тази връзка и за увеличаване на
натовареността на съдиите в отделението;

- съдиите във Второ гражданско отделение, работили през двете
години при пълна натовареност, са постановили между 10 и 33 решения
през 2016г. и между 4 и 28 решения през 2017г. Броят на постановените
определения по делата, разглеждани в закрито заседание, е между 113 и
137 през 2016 г. и между 120 и 135 през 2017г. Фактите сочат известно
намаляване броя на изготвените съдебни решения и увеличаване броя на
изготвените определения през втората от проверяваните години;



485

-съдиите в Трето гражданско отделение, работили през двете
години при пълна натовареност, са постановили между 10 и 26 решения
през 2016г. и между 10 и 23 решения през 2017г. Броят на постановените
определения по делата, разглеждани в закрито заседание, е между 24 и
136 през 2016г. и между 66 и 160 през 2017г. Фактите сочат известно
увеличаване броя на изготвените съдебни актове през втората от
проверяваните години.

-съдиите в Четвърто гражданско отделение, работили през двете
години при пълна натовареност, са постановили между 10 и 30 решения
през 2016г. и между 16 и 27 решения през 2017г. Броят на постановените
определения по делата, разглеждани в закрито заседание, е между 102 и
137 през 2016 г. и между 112 и 147 през 2017г. Фактите сочат известно
намаляване броя на изготвените съдебни решения и увеличаване броя на
изготвените съдебни определения през втората от проверяваните
години.

През 2016г. видно от информацията за съдиите от Първо
гражданско отделение със 100 % натовареност, работили през цялата
година, най-много дела са разпределени на доклад на съдия Геника
Михайлова – 144 бр., съдия Теодора Гроздева – 133 бр. и съдия
Владимир Йорданов – 132 бр. , а най –малко са разпределени на доклад
на съдия Дияна Ценева – 102 бр.

По показател свършени дела от съдиите в Първо гражданско
отделение през 2016г., с най-голям общ брой свършени дела е съдия
Маргарита Соколова  – 111  бр.,  съдия Геника Михайлова -107 бр. и
съдия Светлана Калинова  – 106  бр. По същия показател за 2016г., с
най-малко свършени дела е съдия Дияна Ценева  – 63  бр.

През 2017г. видно от информацията за съдиите от Първо
гражданско отделение със 100% натовареност, работели през цялата
година, най-много дела са разпределени на доклад на съдия Ваня
Атанасова – 129 бр., съдия Гълъбина Генчева – 124 бр.  и съдия Теодора
Гроздева – 121 бр., а най – малко са разпределени на доклад на съдия
Маргарита Соколова – 87 бр.

По показател свършени дела през 2017г., с най-голям общ брой
свършени дела е съдия Гълъбина Генчева  –  128 бр., съдия Геника
Михайлова - 127 бр. и съдия Теодора Гроздева   – 118 бр. По същия
показател за 2017г., с най-малко свършени дела е съдия Маргарита
Соколова – 71 бр.

През 2016г. видно от информацията за съдиите от Второ
гражданско отделение със 100 % натовареност, работили през цялата
година, най-много дела са разпределени на доклад на съдия Здравка
Първанова – 132 бр. и съдия Камелия Маринова – 130 бр., а най –малко
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са разпределени на доклад на съдия Златка Русева и съдия Гергана
Никова – по 127  бр.

По показател свършени дела от съдиите във Второ гражданско
отделение през 2016г., с най-голям общ брой свършени дела е съдия
Веселка Марева и съдия Камелия Маринова – по 101 бр. По същия
показател за 2016г., с най-малко свършени дела са съдия Снежанка
Николова – 92 бр. и съдия Гергана Никова – 98 бр.

През 2017г. видно от информацията за съдиите от Второ
гражданско отделение със 100% натовареност, работели през цялата
година, най-много дела са разпределени на доклад на съдия Веселка
Марева -  120 бр., на съдиите Гергана Никова и Пламен Стоев –  по 118
бр. и на съдия Здравка Първанова – 117 бр., а останалите съдии в
отделението са с по 116 бр. разпределени дела.

По показател свършени дела през 2017г., с най-голям общ брой
свършени дела е съдия Веселка Марева – 112 бр. и съдия Здравка
Първанова – 111 бр. По същия показател за 2017г., с най-малко
свършени дела е съдия Пламен Стоев - 98 бр.

През 2016г. видно от информацията за съдиите от Трето
гражданско отделение със 100 % натовареност, работили през цялата
година, най-много дела са разпределени на доклад на съдия Илияна
Папазова – 132 бр. и съдия Мария Иванова – 131 бр., а най – малко са
разпределени на доклад на съдия Майя Русева – 126 бр.

По показател свършени дела от съдиите в Трето гражданско
отделение през 2016г., с най-голям общ брой свършени дела са съдиите
Емил Томов и Даниела Стоянова - по 123  бр. По същия показател за
2016г., с най-малко свършени дела е съдия Майя Русева  –  97 бр.

През 2017г. видно от информацията за съдиите от Трето
гражданско отделение със 100% натовареност, работели през цялата
година, най-много дела са разпределени на доклад на съдия Емил Томов
и съдия Майя Русева – по 115  бр., а най –  малко са разпределени на
доклад на съдия Александър Цонев – 107  бр.

По показател свършени дела през 2017г., с най-голям общ брой
свършени дела са съдия Илияна Папазова  – 126 бр. и съдия Жива
Декова – 121 бр. По същия показател за 2017г.,  с най-малко свършени
дела са съдия Александър Цонев  – 94  бр. и съдия Симеон Чаначев  –
109 бр.

През 2016г. видно от информацията за съдиите от Четвърто
гражданско отделение със 100 % натовареност, работили през цялата
година, най-много дела са разпределени на доклад на съдия Ерик
Василев – 140 бр., а най – малко са разпределени на доклад на съдия
Велислав Павков – 124 бр.
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По показател свършени дела от съдиите в Четвърто гражданско
отделение през 2016г., с най-голям общ брой свършени дела са съдия
Любка Андонова – 126 бр. и съдия Василка Илиева – 109 бр. По същия
показател за 2016г., с най-малко свършени дела са съдия Маргарита
Георгиева – 86 бр., съдия Велислав Павков – 90 бр. и съдия Боян Цонев
– 91 бр.

През 2017г. видно от информацията за съдиите от Четвърто
гражданско отделение със 100% натовареност, работели през цялата
година, най-много дела са разпределени на доклад на съдия Боян Цонев
– 117 бр. и на съдиите Марио Първанов, Веска Райчева и Мими
Фурнаджиева – по 115 бр. бр., а най – малко са разпределени на доклад
на съдия Зоя Атанасова – 103 бр. и съдия Ерик Василев – 109 бр.

По показател свършени дела през 2017г., с най-голям общ брой
свършени дела е съдия Ерик Василев – 125 бр. По същия показател за
2017г.,  с най-малко свършени дела са съдия Албена Бонева  – 104 бр.  и
съдия Димитър Димитров – 105 бр.

 Следователно, разгледани в съвкупност данните за Първо
гражданско отделение, предоставени на проверяващия екип, водят до
извод за известна разлика между най-голям и на-малък брой постъпили
дела на съдия и за намаляване на постъпленията през 2017г. спрямо
2016г. При свършените дела относително се е запазил броят на
свършените дела през втората от проверяваните години. Данните за
Второ гражданско отделение водят до извод за несъществена разлика
между най-голям и най-малък брой постъпили дела на съдия и за
намаляване на постъпленията през 2017г. спрямо 2016г.  При
свършените дела се наблюдава по-голям брой съдебни актове изготвени
през втората от проверяваните години. За Трето гражданско отделение
анализът на данните сочи несъществена разлика между най-голям и най-
малък брой постъпили дела на съдия и за намаляване на постъпленията
през 2017г. спрямо 2016г., както и намаляване на броя постановени
съдебни актове през втората от проверяваните години. За Четвърто
гражданско отделение данните са съпоставими с тези за Трето
гражданско отделение, като разликата между най-голям и най-малък
брой постъпили дела на съдия е несъществена, а броят на постъпленията
през 2017г. спрямо 2016г. е намалял. Намалял е и броят на
постановените съдебни актове през втората от проверяваните години.

Броят на постановените определения от четирите граждански
отделения се е запазил относително еднакъв през двете проверявани
години, като единствено се забелязва увеличение през 2017 г. в Първо и
Трето гражданско отделение.
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Данните за натовареността на Търговска колегия, по отделения,
сочат следното:

Търговска колегия –
Висящите дела към 01.01.2016г. са 2122, образуваните дела през

годината са 2468 или общо делата за разглеждане са 4590. От тях
свършените дела са 3463, от 24 съдии.

Висящите дела към 01.01.2017г. са 1275, образуваните дела през
годината 3184 или общо делата за разглеждане са 4459. От тях
свършените дела са 3196, от 22 съдии.

Първо търговско отделение-
Висящите дела към 01.01.2016г. са 1013, образуваните дела през

годината са 1150 или общо делата за разглеждане са 2163. От тях
свършените дела са 1699.

Висящите дела към 01.01.2017г. са 575, образуваните дела през
годината са 1471 или общо делата за разглеждане са 2046. От тях
свършените дела са 1478.

Второ търговско отделение-
Висящите дела към 01.01.2016г. са 1109, образуваните дела през

годината са 1318 или общо делата за разглеждане са 2427. От тях
свършените дела са 1764.

Висящите дела към 01.01.2017г. са 700, образуваните дела през
годината са 1713 или общо делата за разглеждане са 2413. От тях
свършените дела са 1718.

Според предоставените данни за Търговска колегия, по отношение
на броя на новообразуваните производства е налице съществено
увеличение на новообразуваните дела през втората проверявеана година
и обратно – намаление на висящите дела в началото на периода, както и
намаляване на общия брой дела за разглеждане през 2017г. спрямо
същите през 2016г.

Разгледани в съвкупност предоставените на проверяващия екип
данни за Първо търговско отделение, съпоставени с данните на Второ
търговско отделение, водят до общ извод за намаляване на броя на
висящите в началото на периода дела през втората година спрямо
първата, за увеличаване на постъпленията през 2017г. спрямо 2016г.,
както и за увеличаване на общия брой дела за разглеждане и на общ
брой свършени дела през втората от проверяваните години спрямо
първата година. Това съотношение между заварените в началото на
отчетния период дела, новообразуваните дела, общият брой дела за
разглеждане и между свършените дела през 2017г. съпоставено с 2016г.,
се наблюдава  и при двете търговски отделения.
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Същевременно, установи се, че в Първо търговско отделение, по
показател всичко свършени с решения дела са постановени
приблизително еднакъв брой съдебни решения през 2016г. и 2017г.,
докато по същия показател, във Второ търговско отделение се отчита
известно увеличение на постановените решения през 2017г. спрямо
2016г. /с над 30 броя/. Броят на постановените  определения от двете
търговски отделения е намалял през втората от проверяваните години,
като по - чувствителна разлика се забелязва при Първо търговско
отделение.

Данни за Първо търговско отделение:
За 2016 г. –
Видно от информацията за съдиите от отделението със 100%

натовареност, работели през цялата година, по показател брой дела,
постъпили през годината, с най-малко дела е съдия Вероника Николова -
108 бр., а с най-много дела са съдия Ирина Петрова - 125 бр., съдия
Мариана Костова -117 бр. и съдия Росица Божилова -116 бр.

По показател общо дела за разглеждане през годината, с най-малко
дела е съдия Кристияна Генковска -182 бр., а с най-много дела са съдия
Вероника Николова -205 бр. и съдия Костадинка Недкова -218 бр.

По показател свършени дела през годината, с най-малък брой дела
е съдия Кристияна Генковска -138 бр., а с най-голям брой дела са съдия
Росица Божилова  -164 бр. и съдия Костадинка Недкова - 187 бр.

По показател свършени със съдебен акт по същество, с най-малък
брой свършени дела са съдия Елеонора Чаначева - 52 бр. и съдия
Кристияна Генковска - 53 бр., а с най-голям брой дела са съдия
Костадинка Недкова - 92 бр. и съдия Росица Божилова - 67 бр.

За 2017 г. –
По показател брой дела, постъпили през годината, с най-малко

дела е съдия Людмила Цолова - 156 бр., а с най-много дела са съдиите
Росица Божилова - 168 бр. и Вероника Николова -165 бр.

По показател общо дела за разглеждане през годината, с най-малко
дела е съдия Елеонора Чаначева - 204 бр., а с най-много дела са съдиите
Емил Марков - 225 бр. и Росица Божилова - 222 бр.

 По показател свършени дела през годината, с най-малък брой дела
е съдия Кристияна Генковска - 142 бр., а с най-голям брой дела са съдия
Росица Божилова - 157 бр. и съдия Вероника Николова -156 бр.

По показател свършени дела със съдебен акт по същество, с най-
малък брой свършени дела е съдия Ирина Петрова - 58 бр., а с най-голям
брой дела е съдия Росица Божилова - 81 бр.

Данни за Второ търговско отделение:
За 2016 г. –
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Видно от информацията за съдиите от отделението със 100%
натовареност, работели през цялата година, по показател брой дела,
постъпили през годината, с най-малко дела е съдия Камелия Ефремова  -
94 бр., а с най-много дела е съдия Татяна Върбанова -127 бр.

По показател общо дела за разглеждане през годината, с най-малко
дела са съдия Светла Чорбаджиева -122 бр. и съдия Татяна Върбанова -
198 бр., а с най-много дела са съдия Петя Хорозова - 227 бр. и съдия
Анна Баева - 236 бр.

 По показател свършени дела през годината, с най-малък брой дела
са съдия Светла Чорбаджиева - 66 бр. и съдия Камелия Ефремовна - 110
бр., а с най-голям брой дела е съдия Емилия Василева - 171 бр.

По показател свършени със съдебен акт по същество, с най-малък
брой свършени дела са съдия Светла Чорбаджиева - 28 бр. и съдия
Камелия Ефремова - 41 бр., а с най-голям брой дела е съдия Емилия
Василева - 78 бр.

За 2017 г. –
По показател брой дела, постъпили през годината, с най-малко

дела са съдиите Петя Хорозова,  Камелия Ефремова и Татяна Върбанова
- по 154 бр., а с най-много дела са съдиите Анна Баева и Костадинка
Недкова - по 163 бр. и съдия Евгений Стайков  - 160 бр.

По показател общо дела за разглеждане през годината, с най-малко
дела е съдия Боян Балевски - 200 бр., а с най-много дела  са съдиите
Анна Баева - 239 бр. и Светла Чорбаджиева - 269 бр.

 По показател свършени дела през годината, с най-малък брой дела
е съдия Емилия Василева - 137 бр., а с най-голям брой дела са съдия
Николай Марков - 163 бр., съдия Светла Чорбаджиева - 163 бр.  и съдия
Петя Хорозова - 163 бр.

По показател свършени дела със съдебен акт по същество, с най-
малък брой свършени дела е съдия Евгений Стайков - 60 бр., а с най-
голям брой дела са съдия Петя Хорозова - 74 бр., съдия Боян Балевски -
71 бр. и съдия Костадинка Недкова - 71 бр.

За двете търговски отделения в ТК на ВКС може да се направи
извод за сравнително равномерно натоварване по отношение на брой
дела, разпределени и свършени от съдиите в отделението през 2016г. и
2017г., като разликата между тях е несъществена при първоначалното
разпределение на делата, а по отношение на отчетената разлика на брой
свършени дела с постановен съдебен акт по същество, то тук, както и
при ГК, съществен е субективният фактор, свързан със срочността при
постановяване на съдебните решения, различна за всеки съдия-
докладчик.

Анализът на данните сочи, че за двете колегии може да се направи
извод за сравнително еднакво натоварване по отношение на брой дела,
разпределени на съдиите през 2016г. и 2017г. Причините за това са
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свързани със създадената добра организация от ръководството на съда и
издадените в тази връзка разпореждания за изравняване натоварването
на съдиите, с цел недопускане на неравномерно натоварване в
отделенията на Гражданска колегия и на Търговска колегия.
Същевременно, високата обща натовареност на съдиите от двете
колегии, предвид правораздавателната им дейност и допълнителните
отговорности, които имат, както и съществуващите различия в
натовареността между ГК и ТК води до неодходимост от предприемане
на конкретни мерки в тази насока. Следва да се отчете, че при анализа на
натовареността на съдиите в двете колегии не е взета предвид
фактическата и правната сложност на разгледаните дела и са изследвани
предимно резултатите на съдиите, правораздавали и през двете години в
съда, при 100 % натовареност .

От проверените на случаен избор дела, описани в
обстоятелствената част на акта по колегии, отделения и видове, може да
се направи следното обобщение:

Граждански колегия

При постъпване в съда на касационна жалба или молба за отмяна
се поставя входящ номер в служба „Регистратура“, след което
служителите от служба „Граждански съдопроизводства“ подреждат
преписките в два потока - I-ви поток /Първо и Второ гражданско
отделение/ и II-ри поток /Трето и Четвърто гражданско отделение/ и ги
предават на съдебен помощник за извършване на проверка за редовност
и допустимост. За целта, съдебният помощник попълва формуляр по
образец и поставя съответния шифър. Формулярът и преписката се
предават на председателя на отделението, към който е разпределен
съответния помощник, за проверка и контрол на дейността. В случай, че
касационната жалба/молбата за отмяна са редовни, председателят на
отделението се разпорежда за образуване и разпределяне на делото на
случаен принцип от оправомощени за целта съдебни служители.

Касационните жалби, неотговарящи на изискванията за редовност
по смисъла на чл. 284, ал. 2 и ал. 3 ГПК, се връщат на въззивната
инстанция за привеждането им в съответствие с изискванията на ГПК
или на първоинстанционния съд /по молбите за отмяна/.

Разпределението на делата в ГК за определяне на съдии-
докладчици се е извършвало съобразно чл. 9 ЗСВ при спазване принципа
на случайния подбор чрез електронно разпределение на делата,
съобразно поредността на постъпването им. Всяко дело съдържа
протокол за избор на докладчик, с дата и подпис на разпределящ
служител. Останалите двама съдии в тричленния състав са членовете на
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постоянния съдебен състав, в който заседава съдията – докладчик.
Председателят на отделение определя датата на закритото заседание по
чл. 288 или чл. 307, ал.1 ГПК и насрочва делата в открито съдебно
заседание, като в голяма част от проверените дела датите за закрито и
открито заседание са отразени и в положения при образуването на
делото печат.

Граждански дела, образувани през 2016г. и 2017г.,
разгледани в открито съдебно заседание

Първо гражданско отделение
Проверката на този вид дела констатира, че са образувани в срок

от 2 до 4 дни от регистриране на касационната жалба, респ. молбата за
отмяна, а по изключение до 6 или 7 дни след регистрацията - гр.дело №
4035/2016 г. и гр.дело № 60075/2016 г. Разпределяни са на съдия -
докладчик в деня на образуването им и по делата е приложен протокол
за случаен избор. Съдът се е произнасял по допускане на касационното
обжалване с определение в закрито заседание в срок от 4 дни - гр.дело
№ 1085/2016 г. до над 7 месеца - гр.дело №2710/2017 г. от образуване на
делото. Определение е постановено в деня на закритото заседание или в
рамките от 2 дни - гр.дело № 698/2017 г. до над 3 месеца -  гр.дело №
1580/2017г.

Първо открито съдебно заседание е насрочвано от председателя на
отделението в интервал от 1 месец и 20 дни - гр.дело № 760/2016 г. до 3
месеца - гр.дело №4973/2017 г., до 4 месеца - гр.дело № 1530/2016 г. и до
5 месеца - гр.дело №4430/2017 г. от изпълнение на указанието за внасяне
на държавна такса, който период съвпада със съдебната ваканция.

Делата се разглеждани обикновено в едно открито съдебно
заседание, по изключение делото е отлагано, като следващото о.с.з. е
насрочвано в разумен интервал. Причините за продължилите по-дълго
производства по някои от делата са обективни: конституиране на страни
поради починала страна - гр.дело № 2953/2017 г., нередовна процедура
по призоваване на страна, изявление на страните, че преговарят за
постигане на спогодба - гр.дело №1556/2016 г. и др. Продържителността
на производството от образуване на делото до обявяването му за
решаване е в интервал от около 3 месеца - гр.дело № 760/2016 г. до 1
година и 4 месеца - гр.дело № 2953/2017 г.

Съдебните актове са постановени в срок от 2 дни - гр.дело №
5526/2016 г., 5 дни - гр.дело №1703/2016 г., 6 дни - гр.дело № 1253/2016
г.  до 3 месеца - гр.дело № 2022/2017 г., 4 месеца - гр.дело № 763/2016 г.,
5 месеца - гр.дело № 1451/2017 г. след датата на обявяването на делото
за решаване. По-голямата част от решенията са постановени в
едномесечен срок или в разумен тримесечен срок. Някои от съдебните
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актове са постановени и до две седмици – напр. решенията на съдебните
състави с докладчици Теодора Гроздева, Владимир Йорданов, Жанин
Силдарева, Бонка Дечева, Маргарита Соколова, Светлана Калинова,
Гълъбина Генчева и Геника Михайлова. Малък е броят на съдебните
актове, които са постановени след едномесечния инструктивен срок по
чл.235, ал.5 ГПК.

Второ гражданско отделение
По всички образувани дела се извършва проверка по редовността

на депозираните касационни жалби, молби за отмяна или частни жалби.
В случай, че същите са нередовни или не са администрирани, се връщат
на въззивния и първоинстанционния съд. След отстраняване на
нередовностите или при липса на такива, делото се образува и се поставя
печат за образуване и насрочване в закрито съдебно заседание и в
открито съдебно заседание. По проверените дела се констатира, че
председателят на отделение определя датата на закритото заседание по
чл. 288 или чл. 307, ал.1 ГПК, както и датата на открито съдебно
заседание след определението за допускане до касационно обжалване,
като по част от делата, датите са отразени и в положения печат.

Разпределението на делата за определяне на съдии-докладчици във
Второ ГО е извършвано при спазване на принципа на случайния подбор
чрез електронно разпределение на делата, съобразно поредността на
постъпването им, съгласно чл. 9 ЗСВ и при спазване на утвърдените
вътрешни правила.

Делата са образувани в рамките от един до четири дни след
депозиране на касационната жалба или молбата за отмяна. Изключение
прави гр.д. № 60268/2016г., което е образувано деветнадесет дни след
подаване на касационната жалба – в периода на съдебната ваканция. По
делата са приложени протоколи за избор на съдия-докладчик. Закритите
заседания, в които съдът се е произнасял по допустимостта на жалбите
са проведени един ден (гр.д. № 1504/2016г.), девет дни, две седмици до
5-6 месеца (гр.д. № 4545/2017г.) след образуване на делото, а съдът се е
произнасял с определение в рамките от един ден до три или над три
месеца. Първите открити съдебни заседания са насрочвани два месеца,
три месеца след образуване на делото или след отстраняване на
нередовностите в жалбата/молбата, а в някои случаи -  след една година
(гр.д. № 4105/2016г., гр.д. № 3997/2016г.). Делата са разглеждани и
приключвани предимно в едно открито съдебно заседание. Причините за
отлагане са конституиране на страна, нередовна процедура по
призоваване на страна и др. Продържителността на производството от
образуване на делото до о.с.з., в което същото е обявено за решаване е от
два месеца до една година. Решенията са постановявани от осем дни
(гр.д. № 4105/2016г.) до над осем месеца (гр.д. № 5014/2016г.) след



494

обявяването им за решаване, като по-голямата част от тях са
постановени в едномесечен или в разумен тримесечен срок.

Трето гражданско отделение
Проверката установи, че делата са образувани в интервал от два до

четири дни, а по изключение до 6 дни или 11 дни след подаване на
касационната жалба или молбата за отмяна (гр.д. № 2849/2016г.).

Всички проверени дела в Трето ГО са разпределяни на случаен
принцип, в деня на образуване на делото и в кориците им е приложен
протокол от избор на съдия-докладчик.

Съдът се е произнасял по допустимостта на жалбата или молбата в
закрити заседания, като същите са проведени два дни (гр.д. №
1704/2016г.), пет дни, две седмици до 6 месеца (гр.д. № 1393/2017г.)
след образуване на делото, а съдът се е произнасял с определение в деня
на закритото заседание и в рамките от два дни до два – пет месеца по -
късно (пр. - гр.дело № 1393/2017г.).

Проверката констатира, че откритото съдебно заседание е
насрочвано в рамките на 1 месец и 11 дни (гр.д. № 1580/2016г.), 2
месеца, 11 месеца и 1г. и 2м. (гр.д. № 2957/2017г.). Делата са
приключвали в едно открито съдебно заседание, когато съдът е давал
ход по същество и ги е обявявал за решаване.

Обикновено производствата са продължавали в рамките от 1 месец
и 11 дни (гр.д. № 1580/2016г.), 2 месеца, 11 месеца и по изключение 1г. и
2м. (гр.д. № 2957/2017г.). Съдът е постановявал решенията си в срок от 6
дни (гр.д. № 134/2016г.), или 13 дни, 15 дни, до 1м., 2 - 3м. (пр. - гр.д. №
2161/2017г.) след о.с.з., в което делото е обявено за решаване - в
едномесечен или в рамките на разумен тримесечен срок.

Четвърто гражданско отделение
През проверявания период в това отделение, както и при

останалите отделения, периодично, по заповед на председателя на ВКС
са изисквани справки за неприключилите производства в разумен
тримесечен срок, считано от датата на съответното открито или закрито
заседание. Сравнително малък брой дела не са били приключили в
разумен тримесен срок. Граждански дела, образувани през 2016 г. и 2017
г. и разгледани в открито съдебно заседание в Четвърто ГО са
образувани в деня, на следващия работен ден или до четири дни след
постъпване на касационната жалба или на молбата за отмяна.
Изключение прави гр.д. № 6268/2016г., образувано 19 дни след подаване
на касационната жалба. Случайният принцип при разпределение на
делата е спазен по всички проверени дела в отделението. Председателят
на Четвърто ГО, ГК на ВКС е насрочвал първото закрито съдебно
заседание и първото открито съдебно заседание, което се вписва върху
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нарочен печат, положен върху протокола за избор на докладчик. Съдът
се е произнасял по допустимостта на жалбата или молбата в закрити
заседания, като същите са проведени два дни, пет дни, две седмици до 6
месеца (гр.д. № 1393/2017г.) след образуване на делото. Определенията
са постановявани в деня на закритото заседание или в рамките от два
дни до 2-5 месеца.

В повечето случаи делата са разглеждани в едно закрито заседание
– по допустимост и едно открито съдебно заседание. Две и повече
проведени открити съдебни заседания по делата е изключение.
Производството по делата от образуването им до о.с.з., когато съдът е
обявявал делото за решаване, е продължавало от около месец до над 1 г.
и 9 м. - по гр.д. № 2572/2016 г., като през този период е било спряно за
около 10 месеца.

По производствата, образувани по касационни жалби срещу
решения на Дисциплинарната комисия на Камарата на ЧСИ и по жалби
срещу решения или мълчалив отказ на Висшия адвокатски съвет, не се
провежда процедура по чл. 288 ГПК (гр.д. № 4952/2016г., гр.д. №
35/2017г.). Откритото съдебно заседание е насрочвано в рамките на 1
месец и 11 дни, до 2 месеца, до 11 месеца и 1г. и 2м. (гр.д. №
2957/2017г.).

По-голяма част от решенията са постановявани в едномесечен
срок или в разумен тримесечен срок. Изключение са делата,  по които
решението е постановено в срок над три месеца. От проверените дела с
постановен съдебен акт, с най - голяма продължителност при
постановяването на решението е гр.д. № 1454/2016г. – 4 м. и 16 дни.

Граждански дела, разгледани в закрито съдебно заседание
по допустимост

Първо гражданско отделение
Гражданските дела в Първо ГО, разгледани в закрито съдебно

заседание по допустимост са образувани в срок от един ден - гр.дело №
2463/2017 г. до четири дни - гр.дело №127/2016 г.,  по изключение в срок
до седем дни - гр.дело № 5093/2017 г. от регистриране на касационната
жалба, респ. молбата за отмяна. Разпределяни са на докладчик в деня на
образуването. Закритите заседания са провеждани в интервал от един
месец - гр.дело №45/2016 г. до шест месеца - гр.дело № 3321/2017 г. след
образуване на делото.

Определенията са постановени в срок от два дни - гр.дело №
680/2016 г., три дни - гр.дело № 2268/2016 г., шест дни - гр.дело
№386/2016 г., до един месец - гр.дело №967/2017 г.

 Второ гражданско отделение
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Съгласно правилата за насрочване на делата, месечно на всеки
съдия се насрочват по три закрити заседания. Това правило във Второ
ГО не се спазва стриктно, тъй като са насрочвани и по-голям брой дела,
по необходимост. Тези дела са образувани в рамките от два до четири
дни след депозиране на касационната жалба или молба за отмяна.
Насрочвани са за разглеждане в закрито съдебно заседание - една
седмица (гр.д. № 144/2016г.) до 3-4 месеца след образуване на делото
или отстраняване на нередовностите, а в редки случаи за след близо
седем месеца (гр.д. № 718/2017г.). Определеншията са постановявани в
срок от една седмица до 1м. и 5 дни, най-късно до 1м. и 16 дни след
проведеното закрито съдебно заседание.

Трето гражданско отделение
Делата в Трето ГО са образувани в рамките от два до четири дни,

по изключение до седем дни (гр.д. № 1559/2017г.) след постъпване на
касационната жалба или молбата за отмяна. Разпределяни са на
докладчик в деня на образуването. Закритите заседания са провеждани в
рамките от пет дни (гр.д. № 1345/2016г.) до четири месеца и половина
след образуване на делото (гр.д. № 262/2017г.), а в редки случаи - след
близо шест месеца и половина (гр.д. № 1153/2017г.). Определенията по
проверените дела са постановявани в рамките от един ден (гр.д. №
3086/2016г.) до близо три месеца (гр.д. № 329/2016г.).

Четвърто гражданско отделение
Делата се образуват в деня или на следващия работен ден след

постъпване на жалбата и са разглеждани в едно закрито заседание.
Производството от образуването им до провеждането на закритото
заседание е продължавало от няколко дни, до 7 м. и 24 дни по гр.д.№
758/2017 г.

 В обобщение, закритите заседания по граждански дела са
насрочвани и провеждани в рамките от 5 дни до близо 6 месеца и
половина (гр.д. № 1153/2017г.). Определенията по допустимост са
постановявани в срок от един ден до един месец и по изключение до 4 м.
и 10 дни (гр.д. № 1353/2016 г., постановено в периода на съдебната
ваканция).

Граждански дела, образувани преди 01.01.2016г.
 и неприключени към 01.10.2018г.

Към момента на проверката в Първо ГО има само едно дело,
образувано преди 01.01.2016г. и неприключило към 01.10.2018 г. По
делото е постановено определене за отмяна хода по същество и
производството е спряно до постановяване на тълкувателно решение по
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образувано тълкувателно дело. При извършената допълнителна
проверка се установи, че производството е възобновено и делото е
насрочено в открито съдебно заседание.

По информация от секретар на колегия „Граждански
съдопроизводства“ съдиите от Второ ГО, Трето ГО и Четвърто ГО нямат
дела, образувани преди 01.01.2016г. и неприключени към 01.10.2018г.

Спрени производства по граждански дела,
образувани през 2016г. и през 2017г.

Проверката установи, че през проверявания период в Гражданска
колегия е спряно производството по над 70 броя дела. Производствата са
спирани на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, поради образувани
тълкувателни дела до приключването им с тълкувателно решение. По
част от делата /20 броя/, проиводствата са възобновени след
постановяването на тълкувателно решение и са обявени за решаване в
следващото открито съдебно заседание. В хода на комплексната
проверка не са констатирани пропуски при администрирането им или
забава на гражданското съдопроизводство.

Граждански дела, образувани през 2016г. и през 2017г.,
по които е отменен хода по същество

В Първо ГО се установи, че само по две дела -  гр.дело №
5406/2016 г. и гр.дело № 1556/2016 г. е отменен хода по същество, като в
първия случай делото е спряно до постановяване на тълкувателно
решение, а във втория председателят на състава, участвал в съдебно
заседание, е бил избран в КАК към СК на ВСС.

Във Второ ГО броят на делата с отменен ход по същество е
незначителен. По част от делата това е било необходимо поради
констатиране недопустимостта на касационната жалба. По други дела
съдът се е произнасял с отмяна на хода по същество и спиране на
производството поради образувано тълкувателно дело по относими към
спора въпроси, до постановяването на тълкувателно решение. Не се
констатира отмяна на хода по същество поради допуснати пропуски при
установяване на фактическата обстановка, нито забавяне на движението
по делата.

В Трето ГО се установи, че броят на делата, образувани през
2016г. и 2017г., по които е отменен хода по същество, също е
незначителен. Определението, с което е даден ход по същество е било
отменяно поради нередовното призоваване на ответника по
касационната жалба, липса на правен интерес и недопустимост на
подадената молба. За 2016г. съдиите Светла Димитрова, Таня Митова,
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Капка Юстиниянова, Даниела Стоянова, Емил Томов, Любка Богданова,
Геновева Димитрова, Мария Иванова, Олга Керелска, Ценка Георгиева,
Илияна Папазова, Майя Русева и Диана Хитова нямат дела на техен
доклад, по които е отменено определението, с което е даден ход по
същество на делото, а трима от съдиите в отделението имат по едно дело
с отменен ход по същество. През 2017г. по едно от делата е отменено
определението за даване ход по същество. Съдът е насрочил делото в
о.с.з. и е призовавал една от страните. Решението е обявено в
тримесечен срок.

Проверката в Четвърто ГО установи, че през проверявания период
в отделението броя на делата, по които е постановено определение за
отменен ход по същество не е съществен. В повечето случай причина за
отмяната на хода по същество е образуване на тълкувателно дело по
въпросите, по които е допуснато касационно обжалване – ходът по
същество е отменян, а производствата по делата спирани до
постановяване на тълкувателно решение по образуваното тълкувателно
дело.

В обобщение, данните сочат, че броят на делата с отменен ход по
същество в Гражданска колегия е сравнително малък – 10 броя. По част
от делата това е било необходимо поради констатирана недопустимост
на касационната жалба/молбата за отмяна. По други дела съдът се е
произнасял с отмяна хода по същество и спиране на производството до
постановяването на тълкувателно решение по образувано тълкувателно
дело. Има и производства, по които е отменен хода по същество поради
нередовно призоваване на ответник по касационната жалба и липса на
правен интерес. Не се установиха случаи на отмяна хода по същество
поради допуснати пропуски при установяване на фактическата
обстановка. В голямата част от проверените дела, обстоятелствата,
станали причина за отмяна хода по същество на дела, разглеждани от
съдебните състави в Гражданска колегия имат обективен характер и това
не е довело до забавяне на съдопроизводството по тях.

Частни граждански дела

Първо гражданско отделение
Производствата по частни жалби са образувани в деня на

регистрирането им - ч.гр.дело № 22/2016 г. или до 4 дни от регистриране
на частната жалба - ч.гр.дело № 2274/2017 г. Разпределяни са на
докладчик в деня на образуванетото им от председателя на отделението.
Спазван е принципа за случайно разпределение на делата. Закритите
заседания са провеждани в рамките от 6 дни от образуване на делото -
ч.гр.дело №5250/2016 г. до 1 месец и 24 дни след образуването му -



499

ч.гр.дело № 3242/2017 г. Определенията са постановявани в деня на
провеждане на закритото заседание - ч.гр.дело № 460/2017 г. до 1 месец
и 5 дни след това - ч.гр.дело №  3320/2016 г.

Второ гражданско отделение
Производствата по частни жалби са  образувани и разпределяни на

доклад незабавно в същия ден или най-късно два дни след регистриране
на частната жалба в съда. В отделението е спазван принципа за случайно
разпределение на делата. След разпределянето им, делата са
приключвали с окончателно определение в кратки срокове - девет дни,
две седмици, 21 дни. Производствата, разгледани от петчленен състав
или смесен петчленен състав за решаване на спор за подсъдност са
приключвали в рамките от един месец до шест месеца (ч.гр.д. №
30/2017г.). Закритите заседания са проведени от една - две седмици, до
един месец след образуване на делата, а тези образувани по спор за
подсъдност са разгледани в з.з. в рамките на един до три месеца.
Окончателни съдебни актове са постановени незабавно в същия ден или
най-късно в осемдневен срок. Изключение от това е ч.гр.д. № 22/2017г.,
по което определението е постановено след два месеца и една седмица, в
периода на съдебната ваканция.

Трето гражданско отделение
Частните производства са образувани в рамките от два до четири

дни след постъпване на частната жалба. Разпределяни са на докладчик,
при спазване принципа на случания подбор, в деня на образуването им.
След разпределянето им са приключвали с окончателно определение в
кратки срокове - четири дни, до един месец, по изключение до четири
месеца и половина (ч.гр.д. № 3414/2017г.) Закритите заседания са
провеждани в рамките от 7 дни (ч.гр.д. № 878/2016г.) до 2 месеца след
образуване на делото (ч.гр.д. № 2912/2017г.), а в редки случаи - след 4
месеца (ч.гр.д. № 3414/2017г.). Определенията са постановявани в деня
на провеждане на закритото заседание, до 1 месец след това (ч.гр.д. №
503/2017г.).

Производствата, разгледани от петчленен състав за решаване на
спор за подсъдност са приключвали в рамките от 22 дни до 4 месеца
(ч.гр.д. № 44/2017г.).

Четвърто гражданско отделение
Делата са образувани в деня или на следващия работен ден след

постъпване на жалбата и са разглеждани в едно закрито заседание.
Производството от образуването им до постановяване на определението
е продължило от няколко дни - по ч.гр.д.№ 1689/2017 г. до около четири
месеца - по ч.гр.д. № 1790/2016 г. Проверката констатира, че по този вид
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дела в Четвърто ГО е спазван принципа за случайно разпределение на
делата.

В обобщение, частните граждански производства, разглеждани в
закрито заседание, са образувани след отстраняване на констатирани в
жалбите нередовности. При редовни частни жалби, производствата са
разпределяни незабавно на докладчик или най-късно на следващия ден
от образуването. Закритите заседания са провеждани в рамките от седем
дни, до два месеца след образуване на делото, а в редки случаи - след
четири месеца (ч.гр.д. № 3414/2017г.). Определенията са постановявани
в деня на провеждане на закритото съдебно заседание до един месец
след това (ч.гр.д. № 503/2017г.).

По тази категория дела се отчита подчертан стремеж от страна на
съдиите да се произнасят в кратки срокове. Делата са приключвани
своевременно - съдебните актове са постановени обикновено в рамките
най-много до един месец.

Дела, разглеждани от петчленни състави

Делата, които се разглеждат от петчленни смесени състави са
образувани във ВАС и ВКС съобразно обстоятелството дали вторият съд
е административен или общ съд по повдигнат спор за подсъдност. И при
двете хипотези, смесеният състав се състои от трима членове - съдии от
на ВКС и двама - от ВАС. Разпределението се извършва на принципа на
случайния избор, между съдиите от Гражданска колегия, като
останалите двама съдии от ВКС в смесения състав, са членовете на
постоянния съдебен състав, в който участва съдията-докладчик.

Определянето на съдия-докладчик от ВАС по делото в смесения
състав се е извършвало на принципа на случайния подбор чрез
електронно разпределение на делата. Вторият член на смесения състав е
председателят на постоянния съдебен състав, в който съдията заседава, а
когато за докладчик е избран председателят на съдебния състав, вторият
член е следващия по старшинство съдия в постоянния състав.

Производствата, разгледани от петчленен състав или смесен
петчленен състав за решаване на спор за подсъдност са образувани в
деня на постъпване на искането, по изключение на следващия ден
(ч.гр.д. № 44/2017г.). Закритите заседания са провеждани в рамките от
13 дни (ч.гр.д. № 35/2017г.) до един месец и половина след образуване
на делото (ч.гр.д. № 10/2017г.), а в редки случаи - след четири месеца
(ч.гр.д. № 44/2017г.). Определенията са постановявани в деня на
провеждане на закритото заседание или до 15 дни след това (ч.гр.д. №
4/2016г.). Производствата са приключвали в рамките от 15 дни (ч.гр.д.
№ 35/2017г.) до 4 месеца (ч.гр.д. № 44/2017г.).
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Търговска колегия

Търговски дела, образувани през 2016 г. и през 2017 г.,
разгледани в открито съдебно заседание

Търговските дела, постъпили в служба „Регистратура“ на ВКС
през проверявания двугодишен период са предавани веднага или най-
късно на следващия ден на съдебните помощници, които са извършвали
предварителна проверка относно формална допустимост и редовност на
жалбата, молбата за отмяна или исковата молба по чл. 47 и сл. ЗМТА и
са попълвали създадените за целта специални формуляри.
Председателят на отделението е упражнявала контрол върху работата на
съдебните помощници и повторно е проверявала делата. След
извършената проверка, с разпореждане на председателя на отделението
делата са образувани и в същия ден без изключение са разпределяни
електронно, на принципа на случайния подбор, съобразно поредността
на постъпването им измежду всички съдии от отделението, при спазване
на определения процент натовареност за всеки съдия. При констатирана
нередовност, с разпореждане на председателя на отделението,
нередовните преписки са връщани за окомплектоване или са изпращани
на компетентен орган. Касационните жалби, неотговарящи на
изискванията за редовност по смисъла на чл. 284, ал. 2 и ал. 3 ГПК, са
връщани на въззивната инстанция за привеждането им в съответствие
със законовите изисквания. Дела по описа на ВКС са образувани само по
редовни касационни жалби, частни жалби, молби за отмяна или искови
молби по арбитражни производства.  Печатът за образуване на дело е
поставян върху книжата по делото и след образуването му,
председателят на отделението е определял и датата на закритото съдебно
заседание по чл. 288, ал.1 ГПК и съответно по чл. 307, ал.1 ГПК - при
отмяна на влязло в сила решение. След постановяването на
определението, с което се допуска касационно обжалване и внасянето на
определената държавна такса, съответно допускане на молбата за отмяна
по чл. 303 ГПК, председателят на отделението е определял датата на
откритото съдебно заседание.

В производствата по чл. 18 от Закона за политическите партии
първоинстанционното решение на Софийския градски съд се обжалват
пред ВКС. По тези дела в Търговска колегия, с оглед на тяхната
специфика, наред със създадената организация за администриране на
касационните дела, е създадена и организация, която позволява бързо
произнасяне, с оглед спазване на процесуалните срокове за насрочване
на делата и постановяване на съдебните актове. Съобразно  чл. 18, ал. 2
ЗПП, по делата, образувни по жалба или протест срещу решение на СГС
по молбата за регистрация, Върховният касационен съд следва да се
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произнесе с окончателно решение в 14-дневен срок от подаване на
жалбата или протеста. Проверката установи, че по този вид дела,
разглеждани от Търговска колегия, са спазвани кратките процесуалните
срокове.

По предявени пред ВКС искови молби по чл. 48, ал. 1, вр. чл. 47
ЗМТА за отмяна на арбитражно решение, касационният съд е действал
по процесуалните правила на ГПК, при отчитане на спецификата на
ЗМТА.

Проверката на търговските дела, разглеждани в отрито съдебно
заседание от съдиите в двете отделения на ТК установи, че делата са
образувани в интервал от един ден до шест дни след регистрирането им
във ВКС, а при констатирани нередовностити – след отстраняването.
Всички проверени дела в ТК са разпределяни на случаен принцип, в
деня на образуването им, без изключение.

Първите по делата закрити съдебни заседания по реда на чл. 288,
ал.1 ГПК са насрочвани от председателя на отделението обикновено в
рамките от един месец до два месеца, по-рядко до пет, шест месеца след
образуване на делото, като за целта е ползван печат, положен върху
книжата по делото. Определението за допускане до касационно
обжалване на въззивно решение е постановявано от съда обикновено в
рамките от един, два месеца след проведеното закрито заседание по
допустимостта.

След постановяване на определението, с което е допуснато
касационно обжалване и внасянето на държавната такса, съответно
допускане на молбата за отмяна по чл. 303 ГПК, председателят на
отделението е насрочвал откритото съдебно заседание в рамките от
един, два месеца, до четири, пет месеца. Повечето от делата са
приключвали в едно открито съдебно заседание, рядко са провеждани
две и повече съдебни заседания, обикновено при производствата по
отмяна на арбитражно решение.

Касационните производства са приключвани в срок от два, три
месеца до 1 година и 2 месеца, рядко са стигали две години, обикновено
при спиране на производството до постановяване на тълкувателно
решение по образувано тълкувателно дело (пр. гр.д. № 1053/2016г.).

Производствата по отмяна на влязло в сила решение /чл. 303 ГПК/
обикновено са приключвани в по - кратки срокове, а тези за отмяна на
арбитражно решение са по-продължителни поради извършване на
размяна на книжа по реда на общия исков процес.

Решенията са постановявани в срок от 5, 7, 14 дни след откритото
съдебно заседание, когато е приключило съдебното дирене и съдът е
обявил, че ще се произнесе с решение след съвещание, до един месец, по
рядко до три месеца, а по изключение - над шест месеца (т.д. №
1008/2017г.).
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Търговски дела, разгледани в закрито съдебно заседание
по допустимост

Проверката на търговските дела, разгледани в закритите заседания
по допустимост - чл. 288 ГПК констатира, че производството е
продължавало между един, два месеца и четири месеца, по-рядко
достига седем, осем, десет месеца, като най-често производството е
приключило в 3-месечен срок. Прави впечатление, че определенията по
допустимост се обявяват в кратки срокове - от три дни до един месец.
Има и случаи, при които определенията са обявявани на следващия ден
след закритото съдебно заседание:  по т. дело № 2260/2017г. - з.з. е
проведено на 07.02.2018г., а определението е обявено на 08.02.2018г., по
т.дело № 2244/2016г.  - з.з. е проведено на 15.02.2017 г., а определението
е обявено на 16.02.2017г., по  т. дело № 1166/2017 г. -  з.з. е проведено на
11.10.2017г., а определението е обявено на 12.10.2017 г. В други случаи -
в едноседмичен срок – пр. по т.дело № 312/2016г. и т.дело № 65/2017г.

Търговски дела, образувани преди 01.01.2016г.
 и неприключени към 01.10.2018г.

Проверката установи, че в Първо ТО има 3 търговски дела,
образувано преди 01.01.2016г. и неприключени към 01.10.2018г., а във
Второ ТО има само едно дело, образувано преди 01.01.2016г. и
неприключено към 01.10.2018г. Производствата са спирани до
постановяване на тълкувтелни решения на ОСГТК на ВКС по
образувани тълкувателни дела. Разглеждането на делата е продължило
повече от две години по обективни причини, свързани с тълкувателната
дейност на ВКС. Проверката не констатира забава на
съдопроизводството.

Спрени производства по търговски дела,
образувани през 2016г. и през 2017г.

 Спрени производства по търговски дела, образувани през 2016г. и
през 2017г. в Първо ТО са 12 броя и във Второ ТО са 12 броя. Причината
за спиране на производствата са образувани тълкувателни дела по
въпроси, имащи отношение към правния спор, по които предстои
постановяване на тълкувателни решения по образувани тълкувателни
дела. Не се установи да са отпаднали пречките за движение на спрените
производства.

Търговски дела, образувани през 2016 г и през 2017 г.,
по които е отменен хода по същество
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Констатирано бе, че през проверявания период броят на делата, по
които е постановено определение за отменен ход по същество е
сравнително малък – 5 дела в Първо ТО и 4 дела във Второ ТО.

 Причини за отменения ход по същество е процесуална
недопустимост на  жалбата, с която съдът е сезиран или новонастъпил
факт от значение за спора, подлежащ на разглеждане от касационната
инстанция. По делата с отменен ход по същество не бе констатирана
забава на съдопроизводството.

Частни търговски дела

Наред с касационните дела, съдиите от двете отделения на ТК са
разглеждали и частни дела. Изключени от разпределението са били зам.
- председателят на ВКС и ръководител на Търговска колегия,
председателите на двете търговски отделения и един съдия - по решение
на ОСТК на ВКС. Частните производства са образувани по постъпилите
частни жалби, искания за спиране на невлязло в сила въззивно решение,
частни жалби срещу определения, постановявани в производства по
несъстоятелност, както и в други случаи на компетентност на ВКС и са
разпределяни на случаен принцип по утвърдените от председателя на
ВКС вътрешни правила.

Делата, разглеждани в закрито заседание по чл. 274, ал.1, 2 и 3 от
ГПК, са образувани след отстраняване на констатирани в жалбите
нередовности. При редовни жалби, производствата са разпределяни
незабавно на съдията - докладчик. Образувани са в деня на постъпването
на частната жалба или най - късно до 3 дни, след което са разпределяни
при спазване изискването на чл. 9, ал.1 ЗСВ.

Председателят на отделението е осъществявал проверка за
редовност на частната жалба, след което е определял датата на закритото
заседание най - рано след две седмици, а най - късно обикновено в 1-
месечен срок, съобразно графика на отделните състави, в някои случаи
дори и в по - кратък срок /т.дело № 1426/2016г. - образувано на
24.06.2016г., з.з. на 29.06.2016 г., т.дело № 1185/2017г. – образувано на
22.05.2017 г, з.з. на 09.06.2017 г./. Изключения  от това правило са
закрити заседания, насрочени след месец /например по т. дело №
883/2016г., образувано на 18.04.2016г. - з.з. е проведено на 11.07.2016 г./
или след повече от 3 месеца – по т.д. № 634/2017г.

Съдиите са постановявали определенията в изключително кратък
срок – от три дни до един месец, обикновено в рамките на две седмици.
Констатирани  бяха и случаи, при които в деня на проведеното з.з.,
съдът се е произнесъл с определение (т.д. № 2119/2017г.) или два дни
след з.з. – по т.д. № 2024/2016г. От проверените на случаен принцип
дела се установи, че производствата по тях  продължават 4 дни, 6 дни, 7
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дни, 18 дни, един месец и по изключение надхвърлят -  1, 2  месеца. Най-
често приключват в рамките на един месец.

 Следва да се отбележи, че данните сочат висока натовареност и
при частни производства, разпределени и приключили от съдиите в
двете търговски отделения, с тенденция за увеличаване през втората
година - средно по около 69 броя за 2017 г. разгледани и решени частни
производства, при 60 броя за 2016 г.

По отношение на касационните дела, разглеждани в открити
съдебни заседания през 2016г. и 2017г. проверката установи, че съдиите
от Гражданска и от Търговска колегии са спазвали графика на съдебните
заседания, няма безпричинно отлагане на дела и отсрочване на цели
съдебни заседания, като при нужда председателят на ВКС е издавал
своевременно заповеди, а председателят на отделението -
разпореждания за заместване на съответните съдии. Спазани са и
изискванията на Закона за съдебнта власт за организиране работата на
Гражданска колегия и Търговска колегия на ВКС за разглеждането на
делата през периода на съдебната ваканция, като същевременно е
осигурена възможността на съдиите да ползват платения си годишен
отпуск.

Срочност при постановяване на съдебните решения
Гражданската колегия

Първо гражданско отделение
От представената справка за сроковете, в които са изготвени

съдебните решения по касационни дела, разгледани в открито съдебно
заседание през 2016 г. и 2017 г., както и въз основа на проверените дела
се установи, че съдебните актове са постановявани в срок до 2 дни –
напр. гр.дело № 5526/2016 г., до 5 дни – гр.дело №1703/2016 г., до 6 дни
– гр.дело № 1253/2016 г., до един месец или в разумен тримесечен срок,
с някои изключения – напр. гр.дело №1451/2017 г. – над 5 месеца след
датата на обявяването на делото за решаване. По-голямата част от
решенията са постановени в едномесечен срок или в разумен срок.

Делата, чиито решения са постановени след тримесечен срок в
Първо ГО са сравнително малък брой - 28 решения  през 2016 г. и
съответно 21 решения през 2017 г., с тенденция за намаляване. Съдиите
Бонка Дечева, Добрила Василева и Владимир Йорданов нямат решения,
постановени след тримесечния срок по дела на техен доклад. Останалите
съдии в отделението са постановили между един и единадесет броя
решения след тримесечния срок.
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В заключение, проверката не констатира съществени забави при
приключване на делата и постановяване на съдебни актове в Първо
гражданско отделение.

Второ гражданско отделение
Анализът на предоставените от съда данни относно сроковете, в

които са изготвени съдебните решения по касационни дела, разгледани в
открито заседание през 2016г. и 2017г. сочи, че във Второ ГО съдебните
актове са постановявани в срок от 8 дни, 22 дни, един месец или в
разумен тримесечен срок, с някои изключения – например по гр.д. №
613/2017г. решението е постановена малко над 10 месеца след обявяване
на делото за решаване.

В обобщение, проверката не констатира съществени пропуски при
приключване на делата и постановяване на съдебните актове. Съдиите в
отделението са полагали усилия и са постановявали решенията в
голямата си част в рамките на разумен тримесечен срок. Делата, чиито
решения са постановени след 3 месечен срок във Второ ГО през 2017г.
са намаляли съществено – с 50% по-малко от предходната година /40
броя  през 2016 г. и съответно 20 броя през 2017 г./.

Съдиите Красимир Влахов, Златка Русева и Пламен Стоев са
постановили всички решения по дела на техен доклад в срок от един до
три месеца. Останалите съдии са постановили между едно и двадесет
решения след тримесечния срок.

Трето гражданско отделение
Видно от предоставената от съда справка, отразяваща сроковете, в

които са изготвени съдебните решения по касационни дела, разгледани в
открито заседание през 2016г. и 2017г. в Трето ГО, по - голяма част от
съдебните актове са постановени в едномесечен или в тримесечен срок.
Не бяха констатирани съществени пропуски и забави при приключване
на делата и постановяване на съдебните актове. Съдиите в отделението
са полагали усилия и са постановявали решенията в голямата си част в
рамките на разумен тримесечен срок. За 2016г. от съдиите със 100 %
натовареност при разпределение на делата се откроява работата на съдия
Драгомир Драгнев и съдия Майя Русева, които са постановили всички
решения в срок до един месец.

Делата, чиито решения са постановени след 3 месечен срок в
Трето ГО са  минимален брой - 10 броя  през 2016 г. и съответно 5 броя
през 2017 г. – с 50% по-малко от предходната година. Съдиите Емил
Томов, Геновева Димитрова, Жива Декова, Олга Керелска и Симеон
Чаначев са постановили между едно и шест решения след тримесечния
срок по дела на техен доклад. Останалите съдии от отделението са
постановили решенията в едномесечен или в тримесечен срок.
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Четвърто гражданско отделение
Анализът предоставените от съда данни относно постановени

съдебни решения по дела, образувани през 2016 г. и 2017 г. показва, че
през проверявания период в Четвърто ГО се откроява работата на съдия
Веска Райчева и съдия Борис Илиев, които през 2016 г. са постановили
всички свои решения в едномесечния срок. През 2017 г. съдия Райчева
има само едно решение, а съдия Борис Илиев – две решения,
постановени след едномесечния срок.

От същата справка е видно, че през проверявания период  най-
много съдебни решения - по 59 броя дела е постановила съдия Албена
Бонева. С най-голям брой постановени определения за периода са съдия
Велислав Павков и съдия Мими Фурнаджиева, съответно 261 и 260
определения.

Делата, чиито решения са постановени след 3 - месечен срок в
Четвърто ГО са 59 броя  през 2016 г. и съответно 36 броя през 2017 г. – с
тенденция за намаляване. Съдиите Марио Първанов, Борис Илиев, Боян
Цонев, Светла Цачева, Веска Райчева и Велислав Павков са постановили
всички решения в срок от един до три месеца по дела на техен доклад.
Останалите съдии са постановили между едно и двадесет и едно
решения след тримесечния срок.

В заключение, от предоставената от съда справка, отразяваща
сроковете, в които са изготвени съдебните решения в Гражданска
колегия по обявените за решаване дела, образувани през 2016 г. и 2017
г., се установява, че съдиите са полагали усилия за постановяването им в
едномесечен или в разумен тримесечен срок. Голяма част от
докладчиците, между които съдиите Бонка Дечева, Борис Илиев,
Велислав Павков, Владимир Йорданов, Боян Цонев, Даниела Стоянова,
Диана Хитова, Златка Русева, Илиана Папазова, Капка Юстиниянова,
Красимир Влахов, Марио Първанов, Мария Иванова, Пламен Стоев,
Светла Димитрова, Светла Цачева и Александър Цонев са изготвяли
решенията в срок от един месец до разумен тримесечен срок.

През 2017г. съдиите Веска Райчева, Светлана Калинова, Гълъбина
Генчева, Камелия Маринова, Емил Томов, Веселка Марева, Жива
Декова, Борис Илиев, Геника Михайлова и Ерик Василев са
постановявали решенията си в рамките на едномесечен и тримесечен
разумен срок.

Следва се отбележи, че съдиите Борис Илиев и Веска Райчева през
2016г. са постановили всички решения по дела на техен доклад в
едномесечния срок, а отлично впечатление правят съдиите Драгомир
Драгнев и Майя Русева, които са постановили всички решения по дела
на техен доклад в едномесечен срок и през двете проверявани години -
2016г. и 2017г.
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Относително малък брой са случаите, в които съдебните актове са
постановявани след тримесечен срок, като данните сочат, че през 2017г.
е налице тенденция на намаляване. Отделно, в дейността на някои съдии
(съдия Димитър Димитров) се отчита подобрение по този показател през
втората от проверяваните години, когато значително е намалял броя на
изготвените решения извън разумен тримесечен срок.

В някои случаи се констатира минимално увеличаване броя на
постановените съдебни решение в срок над три месеца – примерно съдия
Никова и за двете проверявани година е постановила по 23 решения,
като през 2016г. постановените в срок над три месеца са 9 бр., а за 2017г.
- 11 броя.

Съпоставяйки съдиите в четирите отделения на Гражданска
колегия по отношение на продължителността при постановяване на
съдебните актове, съдиите Димитър Димитров и Гергана Никова са
постановявали  решенията по дела на техен доклад в по-дълъг срок - до
7, 8 месеца след откритото съдебно заседание, в което делото е обявено
за решаване (пр. - гр.д. № 54/2017г. и гр.д. № 5014/2016г.).

Търговска колегия

Първо търговско отделение
От предоставената от съда справка, отразяваща сроковете, в които

са изготвени съдебните решения в Първо ТО по обявените за решаване
дела през 2016 г. и 2017 г., се установява, че съдиите са полагали усилия
за постановяването им в едномесечен или в разумен тримесечен срок.
През 2016 г. в Първо отделение на ТК са постановени 67 касационни
решения извън едномесечния инструктивен срок по чл. 235, ал. 5 от
ГПК, а през 2017 г. – 65 решения. Делата, чиито решения са постановени
след 3 месечен срок, са  незначителен брой - 35 броя  през 2016 г. и
съответно 25 броя през 2017 г. Забелязва се тенденция към намаляване
на броя на делата, постановени извън едномесечния срок. Следва да се
открои отличната работа на съдия Ирина Петрова, която през
двугодишния период е постановила всички съдебни решения по дела на
нейн доклад в едномесечен срок. Съдиите Дария Проданова, Тотка
Калчева и Елеонора Чаначева през 2017г. нямат постановени съдебни
решения след разумния тримесечен срок. По този показател съдия
Кристияна Генковска за 2016г. е постановила едно решение в
едномесечен срок, 13 решения в тримесечен срок и 7 – в срок над 3
месеца, а за 2017г. –7 решения са постановени в тримесечен срок и 10
решения са постановени в срок над 3 месеца.

Делата, чиито решения са постановени след 3 месечен срок в
Първо ТО са  значително повече през 2016г. /40 броя/ в сравнение с 2017
г., когато са намалели съществено - до 28 броя. С изключение на съдия
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Ирина Петрова, която е постановила всички съдебни решение в
едномесечен срок, останалите съдии от Първо ТО са постановявали
решения след тримесечния срок /между едно и десет решения на съдия/
по дела на техен доклад.

Второ търговско отделение
Съдиите във Второ ТО са полагали усилия и са постановявали

решенията в голямата си част в рамките на едномесечния срок или в
разумен тримесечен срок, с някои минимални изключения. Не бяха
констатирани съществени пропуски и забави при приключване на делата
и постановяване на съдебните актове.

Относително малък брой са случаите, в които съдебните актове са
постановявани след разумен тримесечен срок. Отделно, в дейността на
някои съдии (съдия Светла Чорбаджиева, съдия Петя Хорозова, съдия
Емилия Василева, съдия Костадинка Недкова, съдия Анна Баева) се
отчита подобрение на този показател през втората от проверяваните
години, когато броят на постановените решения след тримесечния срок е
намалял.

Откроява се и работата на съдия Евгений Стайков, който има само
едно решение, постановено по дело на негов доклад след едномесечния
срок – за 2016г., а за 2017г. – само 3 решения са постановени след
едномесечния срок. Съдия Евгени Стайков и съдия Камелия Ефремова
през 2016г. и 2017г. са постановили всички съдебни решения в
едномесечен срок или в срок до 3 месеца - нямат съдебни решения,
обявени над 3 месечен срок по дела на техен доклад.

Същевременно, следва да се подчертае и отличната работа на
съдия Боян Балевски, който през 2016г. е постановил всичките решения
в едномесечен срок от откритото съдебно заседание, в което е
приключено съдебното дирене и съдът е обявил, че ще се произнесе с
решение след съвещание, а през 2017г. само две от решенията са
постановени след едномесечния срок и то с минимално отклонение.

Делата, чиито решения са постановени след 3 месечен срок във
Второ ТО са  53 броя  през 2016 г. и съответно 31 броя през 2017 г., с
тенденция за намаляване. С изключение на съдиите Боян Балевски,
Евгений Стайков, Камелия Ефремова и Росица Ковачева, които са
постановявали решения в срок от един до три месеца, останалите съдии
от Второ ТО са постановявали решения след тримесечния срок /между
едно и петнадесет решения на съдия/ по дела на техен доклад.

Предвид установеното при извършената комплексна планова
проверка по граждански дела и търговски дела във ВКС, се налага
извода, че съдиите изпълняват задълженията си отговорно, работят
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съвестно и професионално по образуването, движението и
приключването на делата.

Голямата натовареност на съдиите във ВКС, допълнителните им
служебни аганжименти, свързани с обучения, атестиране на съдии,
участие в конкурсни комисии, в работни групи по промени в
законодателството, в изпитни комисии за придобиване на юридическа
правоспособност и в държавни изпити за придобиване на професионална
квалификация юрист по специалност „Право“ и пр., както и битовите
условия, несъвместими с нивото, което следва да има върховна съдебна
институция допълнително затрудняват работата на съда при полагане на
необходимите усилия той да бъде еталон за качество и най-висок
стандарт за законност, стабилност и обоснованост на съдебните актове,
и да е гарант за защита на основните права на гражданите и
върховенството на закона.

Проверяващият екип намира за удачно да отбележи и вложеното
усърдие от страна на съдебните служители от двете колегии на ВКС при
изпълнение на задълженията им, вменени с ПАВКС, вътрешните актове
и с длъжностните характеристики, което е препоръчително да продължи
и в бъдеще. Следва специално да се открои отличната работата на
съдебните служители Надя Александрова, Павел Андреев, К. К.  и
Аврора Караджова и съдействието, което те оказаха на проверяващия
екип през целия период на комплексната планова проверка по
граждански и търговски дела във ВКС.

ВЪЗ ОСНОВА НА НАПРАВЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ И
ИЗВОДИ И НА ОСНОВАНИЕ чл.58, ал.2 ЗСВ, ИНСПЕКТОРАТЪТ
КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДАВА СЛЕДНИТЕ

П Р Е П О Р Ъ К И :

1.  Председателят на ВКС в изпълнение на правомощията си
по чл. 114 ЗСВ да предприема ефективни мерки за контрол при
спазване изискванията на ЗСВ, ГПК и на Правилника за
администрацията на ВКС:

а./за воденето на деловодните книги и извършването на
периодични проверки от секретарите на колегии или от
изрично упълномощено от него длъжностно лице;
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б./за своевременно разглеждане и приключване на всички дела
в Гражданска колегия и Търговска колегия на ВКС в разумни
срокове, в съответствие с чл. 13 ГПК, чл. 7, ал. 1 от ЗСВ и чл. 6,
т.1 от Конвенцията за защита на правата на човека и
основните свободи;

2. Председателят на ВКС да предприема в рамките на
провомощията си по чл. 114 ЗСВ инициативи и конкретни мерки за
намаляване на индивидуалната натовареност и равномерно
разпределение на делата между съдиите от Търговска колегия
спрямо съдиите от Гражданска колегия на ВКС;

3. Всички съдии от Гражданска колегия и Търговска колегия
на ВКС да постановяват съдебните актове в бъдеще в разумен срок,
съобразно чл. 13 ГПК, чл. 7, ал. 1 от ЗСВ и чл. 6, т.1 от Конвенцията
за защита на правата на човека и основните свободи.

Председателят на ВКС следва да упражни правомощията си по чл.
122, ал.1, т.3 ЗСВ и да свика Общо събрание, на което да бъдат
запознати съдиите от Гражданска колегия и от Търговска колегия на
ВКС с направените констатаци, изводи и препоръки.

Срок за изпълнение на препоръките:

На основание чл. 58, ал.2 от Закона за съдебната власт определям
срок до три месеца (от получаване на настоящия акт) за предприемане на
мерки за изпълнение на препоръките, с изключение на препоръките, за
които съобразно закона срокът е постоянен.

Настоящият акт да се изпрати на председателя на ВКС, който след
получаването на акта следва да изпрати в двуседмичен срок писмо до
главния инспектор на ИВСС за уведомяване на съдиите от Гражданска
колегия и от Търговска колегия на ВКС, разглеждали граждански и
търговски дела през проверявания двугодишен период за изготвения акт,
с приложен списък с подпис и дата на уведомяването на всеки от тях.

В едноседмичен срок от изтичане на срока за изпълнение на
препоръките, на основание чл. 58, ал.2, във вр. с ал.4 ЗСВ, председателят
на ВКС следва да уведоми писмено главния инспектор на Инспектората
към ВСС за предприетите мерки в изпълнение на препоръките.



CneA LI3TI4qaHe Ha cpoKa no rrJI. 58, al' 3, uzp' 2-po 3CB - npu lrr4rca

Ha rIocTbIII4nLI Bb3paxeilvrse a npv IOcTbIIIIJILI TaKI'IBa - cneA IIpoI43HaCtHeTO

Ha rJIaBHI4t I4Hc[eKTop Ha I BCC, Konl4e oT aKTa, BeAHo c Bb3paxeld.ilATa v

perrleHr,rflTa IIO T.flX Ha IJIaBHI'I' I4HCIIeKTOp Aa ce I'I3[paTtT Ha eneKTpoHeH

nor"ran Ha npeAceAaTeJrcTB arr\r4fl crAuficrara KoJIefI4t Ha BI4CIIUT crge6eH

cbBer.
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